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Muudatusettepanek 129
Manuel Bompard, Manon Aubry
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0162/2020
Jytte Guteland
Euroopa kliimaseadus
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Kliimaneutraalsuse eesmärk tuleks 
saavutada liidu tasandil, vähendades 
imporditud heitkoguseid ja lõpetades 
fossiilkütuste toetuste kaitse, võttes selleks 
kasutusele piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi ja 
loobudes energiaharta lepingust1.
____________
1 Nõukogu ja komisjoni 23. septembri 
1997. aasta otsus 98/181/EÜ, ESTÜ, 
Euratom, mis käsitleb energiaharta 
lepingu ning energiakasutuse tõhustamist 
ja sellega seotud keskkonnaküsimusi 
käsitleva energiaharta protokolli 
sõlmimist Euroopa ühenduste poolt (EÜT 
L 69, 9.3.1998, lk 1).
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23a) Kliimamuutusi, bioloogilise 
mitmekesisuse hävimist, saaste levikut ja 
teatavate loodusvarade ammendumist 
arvestades ei ole nn rohelise 
majanduskasvu strateegiad piisavad. 
Alates 1972. aastast ja Meadowsi aruande 
avaldamisest on selge, et eksponentsiaalse 
majanduskasvu otsingud, isegi kui 
tegemist on nn rohelise 
majanduskasvuga, viivad üksnes Maa 
biofüüsikaliste piiride ületamiseni, mis 
võib kaasa tuua praeguste tootmis-, 
tarbimis- ja kaubandusviiside 
kokkuvarisemise. Seetõttu on radikaalne 
ja kiire pööre meie tootmis-, tarbimis- ja 
kaubandusviisides vältimatult vajalik. 
Selline pööre ja planeedi taluvuspiiridele 
vastava majandussüsteemi kujundamine 
peab tagama inimeste vajaduste 
rahuldamise. Liikmesriikide ülesanne on 
tagada sellise pöörde arendamine, mis 
rahuldab vajadused ja arvestab ühtlasi 
planeedi taluvuspiiridega. Järgmiste 
põlvkondade vajaduste rahuldamine 
planeedi taluvuspiire arvestades eeldab 
ressursside majandamise ajalist 
planeerimist. Seetõttu on vältimatult 
vajalik rakendada demokraatlikku, 
ökoloogilist ja sotsiaalset planeerimist.

Or. fr



AM\1214761ET.docx PE658.338v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

30.9.2020 A9-0162/131

Muudatusettepanek 131
Manuel Bompard, Leila Chaibi
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0162/2020
Jytte Guteland
Euroopa kliimaseadus
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23b) Komisjon peaks hindama, kas 
oleks asjakohane esitada võimalikult 
kiiresti ja hiljemalt 2021. aasta kevadeks 
seadusandlikud ettepanekud, mille 
eesmärk on vähendada märkimisväärselt 
Euroopa ja rahvusvahelisest lennundusest 
tulenevaid kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid, sealhulgas kiirgusmõju, mis 
kahekordistab lennunduse mõju 
kliimamuutustele. Liidu ja 
Rahvusvahelise Tsiviillennunduse 
Organisatsiooni egiidi all toimivad 
turumehhanismid ei toimi ja on 
ebasobivad. Tehnoloogia praeguse seisu 
juures on ebarealistlik saavutada selline 
lennundus, mis austab planeedi 
taluvuspiire, säilitades samal ajal liikluse 
praeguse taseme. Seetõttu tuleb 
esmatähtsaks seada lennuliikluse 
kavandatud vähendamine, eelkõige 
kaotades lähilennud, mille jaoks on 
olemas alternatiiv, ja külmutades uue 
lennujaamataristu projektid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7a
Liidu tegevus rahvusvahelisel tasandil

1. Liit teeb siduvaid seadusandlikke 
algatusi, et korraldada liitu imporditavate 
kaupade ja teenustega seotud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste ning liitu 
suunduvast lennundus- ja 
meretranspordist tekkivate heitkoguste 
vähendamist kooskõlas Pariisi kokkuleppe 
artiklis 2 sätestatud pikaajalise 
temperatuurieesmärgi saavutamisega.
2. Hiljemalt 30. septembriks 2021 hindab 
komisjon, kas on asjakohane esitada 
seadusandlik ettepanek, millega 
kehtestatakse ELis asutatud või ELis 
tegutsevatele ettevõtjatele kohustus välja 
töötada avalik kliima- ja keskkonnaalase 
hoolsuse kava ning see ellu viia. Kavas 
märgitakse usaldusväärsele ja 
teaduspõhisele metoodikale tuginedes 
ettevõtja otsesed ja kaudsed („scope 1“, 
„scope 2“ ja „scope 3“) 
kasvuhoonegaaside heitkogused, mis 
paisatakse õhku väljaspool ELi, 
määratakse nende heitkoguste 
vähendamise trajektoor kooskõlas Pariisi 
kokkuleppe artiklis 2 sätestatud 
pikaajalise temperatuurieesmärgiga ning 
tutvustatakse vahendeid, mille ettevõtja 
selle eesmärgi saavutamiseks kasutusele 
võtab. Kava võib sisaldada mõistlikke 
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hoolsusmeetmeid, mis aitavad tuvastada 
riske ning vältida tõsise kahju 
põhjustamist ökosüsteemidele ja 
inimõigustele. Seadusandliku 
ettepanekuga võib kehtestada üldsuse 
jaoks Århusi konventsiooni artikli 2 lõike 
4 tähenduses tõhusa õiguskaitsevahendi 
asjaomaste ettevõtjate vastu juhul, kui 
nad ei täida oma kohustust koostada 
kliima- ja keskkonnanõuete täitmise kava 
ja seda tulemuslikult rakendada. 
Seadusandlikus ettepanekus võidakse ette 
näha ka võimalus, et kohus teeb otsuse 
määrata ettevõtjatele, kes ei suuda 
tõendada oma kohustuste täitmist kliima- 
ja keskkonnanõuete täitmise kavade 
koostamisel ja tulemuslikult 
rakendamisel, ettevõtjate aastakäibel või 
dividendidel põhinevad trahvid.
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