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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 157 lõige 4), millega soovitakse asendada 

muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A7-0047/2014 

Euroopa Parlamendi resolutsioon kliima- ja energiapoliitika raamistiku kohta aastani 

2030 

Euroopa Parlament, 

1. võtab murelikult teadmiseks komisjoni 22. jaanuaril 2014. aastal vastu võetud 
ettepanekud ELi kliima- ja energiapoliitika kohta aastani 2030; toonitab asjaolu, et 
ettepanekutes sisalduv 2030. aastaks seatud kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärk 
näitab tagasiminekut ambitsioonide osas, sest see hõlmab üksnes 50protsendilist 
võimalust mitte ületada 2 °C-list ülemaailmset soojenemist, jättes pärandiks 
hävituslikud kliimamuutused; märgib ka suurt tagasisammu 2020. aasta energiapoliitika 
suhtes, sest 2030. aastaks ei ole seatud energiatõhususe eesmärki, vaid pelgalt 
pürgimuslik siht ilma liikmesriikide jaoks siduvate säteteta taastuvate energiaallikate 
valdkonnas, mis õõnestab investorite kindlustunnet alal, kus Euroopal on ülemaailmne 
juhtpositsioon; 

2. märgib kodanike suurt aktiivsust kliima- ja keskkonnakaitse valdkonnas, mida 
illustreerib asjaolu, et president Barrosole on saadetud rohkem 225 000 kirja; kahtleb 
sellega seoses president Barroso pühendumuses nii kodanikele kui ka keskkonnale; 
kutsub liikmesriike üles nimetama uued volinikud, kes võtavad kuulda avalikku 
arvamust ja teadusringkonna ülekaalukat konsensust meie kliima ja keskkonna parema 
kaitsmise toetuseks; 

3. kutsub Euroopa Ülemkogu üles võtma vastu mitmetahulise lähenemisviisi, mis põhineb 
poliitikavaldkondade vastastikusel tugevdamisel, koordineerimisel ja sidumisel ning 
ambitsioonikatel ja siduvatel kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise, taastuvate 
energiaallikate ja energiatõhususe eesmärkidel; palub, et komisjon ja liikmesriigid 
kasutaksid paremini ära selle kolme eesmärgi vahelist vastasmõju, sest need on kõige 
asjakohasemad vahendid, millega tagada ELi kliima- ja energiaeesmärkide saavutamine 
kulutõhusal viisil 2030. aastaks, pakkuda investeerimiskindlust ning suurendada ja 
tugevdada konkurentsivõimet ja energiajulgeolekut ELis; 

4. palub, et Euroopa Ülemkogu kehtestaks 2030. aastaks siduva ELi energiasäästu 
eesmärgi, mis vastaks 40 protsendile 2010. aastal ELis tarbitud energiast; rõhutab, et 
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kõnealune eesmärk tuleks saavutada individuaalsete siduvate riiklike eesmärkidega, 
milles võetakse arvesse iga liikmesriigi individuaalset olukorda ja potentsiaali; 

5. palub Euroopa Ülemkogul kehtestada siduv ELi 2030. aasta eesmärk toota vähemalt 45 
% lõplikust energia kogutarbimisest taastuvatest energiaallikatest; rõhutab, et niisugune 
eesmärk tuleks saavutada individuaalsete siduvate riiklike eesmärkidega, milles 
võetakse arvesse iga liikmesriigi individuaalset olukorda ja potentsiaali; 

6. palub Euroopa Ülemkogul kehtestada siduv ELi 2030. aasta eesmärk vähendada 
sisemaiste kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 60 % tegelike heitkoguste osas 
1990. aasta tasemega võrreldes, tehes seda kooskõlas juba kokkulepitud 2 °C 
eesmärgiga; rõhutab, et kõnealune eesmärk tuleks saavutada individuaalsete siduvate 
riiklike eesmärkidega, milles võetakse arvesse iga liikmesriigi individuaalset olukorda 
ja potentsiaali; 

7. juhib tähelepanu asjaolule, et lubatud heitkoguse ühikute märkimisväärne ülejääk ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemis on toonud kaasa algselt oodatust palju madalama 
CO2-hinna ja see ei anna hinnasignaali, mis on vajalik selleks, et edendada 
kasvuhoonegaaside heite säästu ja investeerimist jätkusuutlikkusse tehnoloogiasse; 
rõhutab asjaolu, et sellega võib kaasneda majanduslik ebatõhusus, näiteks CO2-mahuka 
põhikapitali seotus ja söe ulatuslikum kasutamine ELis; nõuab kohest struktuurireformi, 
et kaotada viivitamata praegune heitkogustega kauplemise süsteemi lubatud heitkoguse 
ühikute liigpakkumine süsteemist ning lisada ettepanek muuta 1,74protsendilise iga-
aastase lineaarse vähendamise nõuet, et sellega täidetaks 2050. aasta CO2-heite 
vähendamise eesmärgi nõuded ja 2030. aasta eesmärk; märgib ühtlasi rahvusvaheliste 
kompensatsiooniühikute sissevoolu kahjulikku mõju ning tunneb heameelt asjaolu üle, 
et kompensatsiooniühikute kasutamine ei ole pärast 2020. aastat enam aktsepteeritav; 

8. märgib, et kõik asjaomased ELi direktiivid tuleb vaadata läbi, et inkorporeerida 2030. 
aasta raamistik vastavatesse õigusaktidesse; kutsub komisjoni üles esitama hiljemalt 
2015. aasta alguses seadusandlikud ettepanekud vaadata kaasotsustamismenetluse alusel 
läbi heitkogustega kauplemise direktiiv, taastuvenergia direktiiv ja jõupingutuste 
jagamist käsitlev otsus; 

9. tuginedes ettevaatusprintsiibile ning võttes arvesse ebatraditsioonilise süsivesiniku (nt 
kildagaasi) uurimise ja ammutamisega seotud riske ning kahjulikku mõju kliimale, 
keskkonnale ja tervisele ning puudujääke, mis on tuvastatud ELi reguleerivas korras 
sellise tegevuse osas, mida komisjon on otsustanud mitte reguleerida, nõuab tungivalt, 
et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ei lubaks mis tahes ebatraditsioonilise 
süsivesiniku uurimise või ammutamise toiminguid ELis, ning nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid hoiduksid niisuguste otsuste takistamisest; 

10. märgib, kui oluline on pidada süsinikdioksiidi üle täielikult arvet kütusekvaliteedi 
direktiivi alusel, et vähendada transpordikütuste olelusringi jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkogust; rõhutab, et kütusekvaliteedi direktiivil võib olla oluline 
roll säästvamate kütuste edendamisel 2030. aasta kliima- ja energiaraamistikus; 

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogule ja 
komisjonile. 
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