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Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni 22. jaanuari 2014. aasta teatist teemal „Kliima- ja 
energiapoliitika raamistik ajavahemikuks 2020–2030” (COM(2014)0015), milles 
nõutakse, et aastaks 2030 tuleb heitkogustega kauplemise süsteemi kuuluvates 
valdkondades võtta CO2-heite vähendamise eesmärgiks 43 % võrreldes 2005. aasta 
tasemega, suurendades direktiivis 2003/87/EÜ sätestatud iga-aastase lineaarse 
vähendamise tegurit 2,2 %ni, 

– võttes arvesse komisjoni 22. jaanuari 2014. aasta ettepanekut võtta vastu otsus, mis 
käsitleb liidu kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi turustabiilsuse 
reservi loomist ja toimimist ning millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ 
(COM(2014)0020) ja millega võetakse kasutusele süsinikdioksiidimaksuga sarnanev, 
ELi tasandil ühtlustatud ja kindlaks määratud süsinikdioksiidi kuludega maksumeede,  

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 192 lõike 2 punkti c 
ja artiklit 194, 

– võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 194 käsitlevat deklaratsiooni nr 351, mis on 
lisatud Lissaboni lepingu vastu võtnud valitsustevahelise konverentsi lõppaktile, 

– võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 19. konverentsi otsuse -
/CP.19 („Further advancing the Durban Platform”) lõike 2 punkti b,  

– võttes arvesse Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni peaassamblee 38. 
istungjärgu täitevkomitee aruannet, millega vabastatakse rahvusvahelised lennuliinid 
ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kuulumisest ja lükatakse edasiste meetmete 
võtmine edasi aastani 2020, 
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– võttes arvesse 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ1, millega luuakse ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokollis sätestatud õiguslike kohustuste 
alusel heitkogustega kauplemise süsteem; 

– võttes arvesse nõukogu 25. aprilli 2002. aasta otsust 2002/358/EÜ2 ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli heakskiitmise kohta,  

– võttes arvesse 1992. aasta ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rahvusvahelisele 
lepingule 1997. aastal lisatud Kyoto Protokolli, millega kehtestati CO2-heite 
vähendamiseks õiguslikult siduvad kohustused ja heitkogustega kauplemine,  

– võttes arvesse nõukogu 15. detsembri 1993. aasta otsust 94/69/EÜ3, millega kiideti 
heaks ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon,  

– võttes arvesse ÜRO peasekretäri kanadalasest peasekretäri Maurice F. Strongi poolt 
1992. aastal Rios korraldatud keskkonna- ja arengukonverentsil (UNCED) tehtud 
ettepanekut ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rahvusvahelise lepingu kohta,  

– võttes arvesse ÜRO Keskkonnaprogrammi Keskkonnaassamblee 17. juuni 1987. aasta 
otsust 14/20 (Global climate change), millega võeti konsensuse alusel vastu otsuse 
eelnõu UNEP/GC.14/L.37/Add.1 - C, mis sisaldas Ameerika Ühendriikide esitatud 
teksti ja mille alusel loodi 1988. aastal valitsustevaheline kliimamuutuste rühm, 

– võttes arvesse Kanada välisabiministri asetäitja Maurice F. Strongi poolt 1972. aastal 
korraldatud ÜRO inimkeskkonna konverentsi (Stockholm Earth Summit), mille käigus 
asutati ÜRO Keskkonnaprogramm,  

– võttes arvesse, et Ameerika Ühendriigid, kus 1990. aastal tekitati 36 % maailma 
heitkogustest, ei ole Kyoto protokolli ratifitseerinud, 

– võttes arvesse Kanada loobumist Kyoto protokollist 12. detsembril 2011, 

– võttes arvesse Kyoto protokolli aegumist 31. detsembril 2012, ilma et maailma 
suurimad süsinikdioksiidi heidete tekitajad oleksid vastu võtnud ja ratifitseerinud 
siduvaid rahvusvahelisi lepinguid,  

– võttes arvesse komisjoni kava siduda ELi heitkogustega kauplemise süsteem Austraalia 
süsinikdioksiidi vähendamise süsteemiga ja selle kava läbikukkumist, kui Austraalia 
valitsus otsustas 15. oktoobril 2013 kaotada süsinikdioksiidimaksu 1. juulist 2014, 

– võttes arvesse 1997. aasta Kyoto protokolli mittesiduvaid eesmärke Hiina jaoks, kes on 
maailma suurim kasvuhoonegaaside tekitaja ning kelle heitkogused on komisjoni teatise 
COM(2014)0015 põhjal alates 1990. aastast kasvanud 290 %, 

– võttes arvesse liikmesriikide riigipeade või valitsusjuhtide poolt 22. mail 2013. aastal 
vastu võetud Euroopa Ülemkogu järeldusi, 
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A. arvestades, et Euroopa Ülemkogu 22. mai 2013. aasta järelduste kohaselt on meie 
riikide majanduste varustamine taskukohase ja jätkusuutliku energiaga määrava 
tähtsusega ning EL peaks parandama oma konkurentsivõimet ja tulema toime kõrgete 
hindade ja suurte kulude väljakutsega;  

B. arvestades, et ÜRO Keskkonnaprogrammi algatused, nagu ÜRO keskkonna- ja 
arengukonverents ning ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon, on olnud aluseks 
Kyoto protokollile ja hiljem heitkogustega kauplemise direktiivile 2003/87/EÜ ning 
selle uuendamisele (direktiiv 2009/29/EÜ) kliima- ja energiapaketi raames 2008. aastal; 

C. arvestades, et suurimad CO2-heite tekitajad, nagu Hiina ja India, ei olnud kohustatud 
täitma Kyoto protokollist tulenevaid CO2-heite vähendamise siduvaid eesmärke; 

D. arvestades, et Ameerika Ühendriigid ei ratifitseerinud Kyoto protokolli; 

E. arvestades, et Kanada loobus Kyoto protokollist pärast selle ratifitseerimist; 

F. arvestades, et Kyoto protokoll muutus 31. detsembril 2012 kehtetuks; 

G. arvestades, et ainult ELi liikmesriigid ja Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA 
riigid otsustasid pikendada oma Kyoto protokollist tulenevaid kohustusi 2020. aastani 
(KP 2);  

H. arvestades, et maailma suurimad CO2-heite tekitajad, nagu USA, Jaapan, Kanada, Hiina 
ja India, loobusid selgesõnaliselt igasugustest Kyoto protokolli pikendamisest 
tulenevatest kohustustest, jättes ainult Euroopa riigid täitma ÜRO kliimamuutuste 
tegevuskavast tulenevaid kohustusi;  

I. arvestades, et ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste viimase konverentsi 
(COP 19) otsustest nähtub maailmaturul konkureerivate riikide soovimatus võtta endale 
edaspidi kasvuhoonegaaside vähendamisega seotud kohustusi;  

J. arvestades, et ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste viimase konverentsi 
(COP 19) järeldusi käsitlevas otsuses 2 b esitatakse kõikidele osalistele pelgalt üleskutse 
(mis ei ole siduv ega too kaasa rahvusvahelise õigusjõuga lepingu sõlmimist) algatada 
või tõhustada oma riigis ettevalmistusi oma riiklikul tasandil kindlaksmääratava panuse 
andmiseks, ilma et see piiraks sellise panuse õiguslikku iseloomu, ning teha seda 
protokolli, muu juriidilise dokumendi või kokkulepitava õigusjõuga tulemuse 
heakskiitmisega kõigi osaliste suhtes kohaldatava konventsiooni kohaselt, et saavutada 
konventsiooni artiklis 2 sätestatud eesmärk, ning edastada kõnealused dokumendid 
aegsasti enne osaliste 21. konverentsi (osalistel, kes on selleks valmis, palutakse need 
edastada 2015. aasta esimese kolme kuu jooksul) viisil, mis suurendab selgust ja 
läbipaistvust ning võimaldab kavandatavast panusest kergesti aru saada, ilma et see 
piiraks sellise panuse õiguslikku iseloomu; 

K. arvestades, et komisjon, keda esindasid José Manuel Barroso ja Connie Hedegaard, ei 
ole suutnud veenda ülemaailmseid partnereid osalema lennundusele suunatud ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemis;  
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L. arvestades, et Euroopa lennukompaniid kannavad oma tegevusalal täiendavaid kulusid 
nõude tõttu osta lennundusele suunatud ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 
kohaselt CO2-heite luba; 

M. arvestades, et elektrihinnad tõusevad enamikus Euroopa Liidu liikmesriikides; 

N. arvestades, et ülemaailmsed CO2 heitkogused suurenevad, kuna maailma võimsaima ja 
elavaima majandusega riikides ei ole kliimapoliitikast tulenevaid piiranguid; 

O. arvestades, et ELi kliimapoliitika nõrgestab jätkuvalt enamiku liikmesriikide 
tööstusbaasi ja toodangut; 

P. arvestades, et kõikide fossiilkütuste kättesaadavus ja odav elektritootmine on majanduse 
alustalad; 

Q. arvestades, et söe tootmine ja tarbimine on kogu maailmas suurenenud ja nõudlus söe 
järele on pärast 1980. aastat kahekordistunud; 

R. arvestades, et pärast Kyoto protokolli aegumist on Euroopa Liit ja Euroopa 
Majanduspiirkonda kuuluvad riigid peaaegu ainsad, kes on seadusega kohustatud CO2-
heidet vähendama; 

1. ei toeta komisjoni 22. jaanuari 2014. aasta ettepanekut parlamendile ja nõukogule muuta 
2008. aasta kliima- ja energiaeesmärke ning sealhulgas uuendada heitkogustega 
kauplemise süsteemi ja heitkoguste vähendamise eesmärki aastateks 2020–2030; 

2. ei toeta ELi kavandatavat kliima- ja energiapoliitika raamistikku aastani 2030 ega mis 
tahes tulevasi ülemaailmse soojenemise ja kliima alaseid tegevuskavasid ja CO2-heite 
vähendamise eesmärke; 

3. märgib, et pärast Kyoto protokolli aegumist on EL oma võitluses ülemaailmse 
soojenemise vastu üksi jäänud; 

4. tõdeb, et suurimad heitkoguste tekitajad on näidanud üles soovimatust kehtestada 
edaspidi ÜRO tasandil siduvaid CO2-heite vähendamise eesmärke; 

5. tuletab meelde, et liikmesriikide konkurentsivõime arenenud ja arenevate riikidega 
võrreldes väheneb elektrihindade tõusu ja suureneva maksukoormuse tõttu, mis on 
otseselt ja kaudselt põhjustatud liikmesriikide valitsustele pealesurutud ekslikust ELi 
poliitikast; 

6. palub komisjonil esitada parlamendile aruande ELi kliimapoliitika tegeliku maksumuse 
kohta iga ELi liikmesriigi jaoks sellest alates, kui ELi kliimapoliitika jõustus pärast 
direktiivide 2009/29/EÜ ja 2009/28/EÜ lõplikku vastuvõtmist Euroopa Ülemkogu poolt 
12. detsembril 2008; 

7. tuletab komisjonile meelde, et liikmesriikidel on õigus otsustada oma energiaallikate 
üle, elektritootmise meetodi üle, kütuste impordi ja nende valiku üle ning selle üle, 
kuidas nad neid energiaallikaid kasutavad; 
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8. kutsub komisjoni üles mitte koostama kliima- või energiaalaseid seadusandlikke akte ja 
ettepanekuid; 

9. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 

Or. en 


