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 ET 

ETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõike 5 kohaselt on ELi eesmärk suhetes 

maailmaga edendada solidaarsust ja maailma säästvat arengut, samuti rahvusvahelise 

õiguse ranget järgimist ja arendamist; märgib, et ELi toimimise lepingu artikli 191 lõike 1 

kohaselt aitab ELi keskkonnapoliitika kaasa meetmete edendamisele rahvusvahelisel 

tasandil, et võidelda kliimamuutuste vastu; 

2. tunnistab, et stabiilne kliimasüsteem on äärmiselt oluline toiduga kindlustatuse, energia 

tootmise, veevarustuse ja kanalisatsiooni, infrastruktuuri, bioloogilise mitmekesisuse ning 

maismaa- ja mereökosüsteemide säilitamise seisukohast ning üldiselt rahu ja heaolu 

kindlustamiseks; tunnistab, et meetmete võtmata jätmine kliimamuutuse leevendamiseks 

on ohtlik, ja rõhutab, et Pariisis toimuval ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 

(UNFCCC) osaliste 21. konverentsil (COP 21) tuleb tingimata saavutada kokkulepe; 

3. tunnistab, kui oluline on võtta meetmeid kliimamuutuse vastu, sest kliimamuutus kujutab 

endast ohtu stabiilsusele ja julgeolekule, ja kui tähtis on kliimadiplomaatia, pidades silmas 

Pariisi kliimamuutuste konverentsi; kutsub Euroopa välisteenistust üles tähtsustama 

kliimapoliitika eesmärkide taotlemisel diplomaatiat, et saavutada toetus terviklikule, 

ambitsioonikale, läbipaistvale, dünaamilisele ja õiguslikult siduvale rahvusvahelisele 

kokkuleppele, et hoida kliima soojenemine 2°C piires; toonitab kooskõlas kliimaalaste ja 

rahvusvaheliste kohustustega ning UNFCCC põhimõtetega ELi kui olulise 

kliimadiplomaatia osalise tähtsust ning rõhutab vajadust esindada ühtset seisukohta; nõuab 

sellega seoses Euroopa-sisese dialoogi tõhustamist, et jõuda ühisele seisukohale, eelkõige 

läbirääkimiste peamiste punktide osas; kutsub liikmesriike üles kooskõlastama oma 

seisukohad selles küsimuses ELi omadega; rõhutab, et ELil ja liikmesriikidel on tohutu 

suutlikkus välispoliitika valdkonnas ning nad peavad näitama eeskuju kliimadiplomaatia 

vallas ja selle võrgustiku kaasama, et saavutada üksmeel Pariisi kokkuleppe peamistes 

küsimustes, milleks on kliimamuutuse leevendamine, sellega kohanemine, rahastamine, 

tehnoloogia arendamine ja tehnosiire, meetmete läbipaistvus ja toetamine ning suutlikkuse 

suurendamine; kutsub ELi kaubandusläbirääkimiste, eelkõige pooleliolevate Atlandi-ülese 

kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimiste keskkonnaküsimustega 

seotud osalisi võtma arvesse Pariisi kliimakonverentsi järeldusi; 

4. toonitab, et kliimadiplomaatia moodustab osa terviklikust lähenemisviisist ELi 

välistegevusele; tunnistab, et kliimamuutus mõjutab riike erineval määral, kusjuures 

vähim arenenud riike mõjutab see kõige ebaproportsionaalsemalt, kuna vahendid 

kliimamuutuse leevendamiseks ja kliimamuutusega kohanemiseks ei ole kättesaadavad; 

tunnistab, et Arktika ümberkujundamisega kaasneb kliimamuutuse suur mõju ELi 

julgeolekule; nõuab kliimamuutuse ennetamise poliitikat ning arutelu tulevikku suunatud 

strateegia üle ELi tasandil, et käsitleda kliimast põhjustatud geopoliitilise ebastabiilsuse 

strateegilisi ja poliitilisi tagajärgi ning võimaldada ELil reageerida ressurssidega seotud 

konfliktidele, tähtsustades koostööd kliimamuutusest kõige enam mõjutatud riikidega; 

5. on arvamusel, et parlament peaks kasutama oma rolli ja mõjuvõimu rahvusvahelistes 

parlamentidevahelistes võrgustikes, et suurendada jõupingutusi ambitsioonika õiguslikult 
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siduva rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimiseks Pariisis; 

6. väljendab heameelt kliimadiplomaatia tegevuskava üle, milles märgitakse, et Euroopa 

välisteenistus, komisjon ja liikmesriigid peavad koos ellu viima strateegilist, ühtset ja 

sidusat kliimadiplomaatia kava kogu 2015. aasta jooksul; rõhutab, et välisasjade nõukogu 

2011. aasta juuli ja 2013. aasta juuni järeldustes toetati Euroopa välisteenistuse ja 

komisjoni ühiseid mitteametlikke dokumente, milles määrati kindlaks kliimadiplomaatia 

kolm tegevussuunda, ning et tegevuskava peab moodustama selle strateegia lahutamatu 

osa; rõhutab, et Euroopa välisteenistus saab täita keskse tähtsusega rolli ELi seisukohtade 

edendamisel Pariisi kliimakonverentsi eel ja selle ajal ning kõigi osaliste vahel 

vastastikuse mõistmise õhkkonna loomisel küsimuses, kuidas saavutada rahvusvaheline 

toetus kliimamuutustele vastupanuvõimelisele arengule; 

7. rõhutab, kui oluline on ELi ja liikmesriikide parlamentide, kohalike ametivõimude, 

kodanikuühiskonna, erasektori ja meedia vaheline dialoog nii ELis kui ka väljaspool ELi, 

arvestades nende osaliste järjest suurenevat rolli kliimaalases arutelus; usub, et sellised 

dialoogid aitavad kaasa läbipaistva ja kaasava kokkuleppe saavutamisele; 

8. rõhutab, et tegevuskavas peavad olema selgelt määratletud eesmärgid ja strateegiad nende 

saavutamiseks; 

9. rõhutab, kui oluline on seada järjekindlalt inimõigused kliimameetmete keskmesse, ja 

leiab, et komisjon ja liikmesriigid peavad tagama, et Pariisi kokkuleppes tunnustataks, et 

tõhusate ülemaailmsete kliimameetmete eeltingimused on inimõiguste austamine, nende 

kaitsmine ja edendamine, mis hõlmab muu hulgas soolist võrdõiguslikkust ja naiste 

täielikku ja võrdset osalust, ning tööjõu õiglase ülemineku aktiivne edendamine, millega 

luuakse inimväärne ja kvaliteetne töö kõigile; 

10. märgib, et ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osalised otsustasid COP 18 

konverentsil (otsus 23/CP.18) võtta kasutusele soolise tasakaalu eesmärgi asutustes 

vastavalt UNFCCC-le ja Kyoto protokollile, et parandada naiste osalust ja luua tõhusam 

kliimamuutusealane poliitika, milles käsitletakse võrdselt naiste ja meeste vajadusi ning 

jälgitakse ka edusamme soolise tasakaalu saavutamisel, edendades sootundlikku 

kliimapoliitikat; 

11. kutsub komisjoni asepresidenti ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat 

üles töötama välja üldiste välispoliitiliste eesmärkide hulgas sätestatud kliimaalase 

välispoliitika strateegilised prioriteedid ning tagama, et ELi delegatsioonid keskenduvad 

rohkem kliimapoliitikale ning riikide jõupingutuste jälgimisele kliimamuutuste 

leevendamise või nendega kohanemise valdkonnas, samuti toetuse andmisele nende 

suutlikkuse suurendamiseks ja tagamisele, et neil on vajalikud vahendid kliimaseire 

küsimustes võetavate meetmete elluviimiseks; kutsub ELi üles tegema kliimaküsimuste 

valdkonnas tihedamat koostööd naaberriikide ja kandidaatriikidega ja nõudma tungivalt, 

et nad kooskõlastaksid oma poliitika ELi kliimaeesmärkidega; palub liikmesriikidel ja 

Euroopa välisteenistusel luua ELi delegatsioonides ja liikmesriikide saatkondades 

kliimamuutusele keskendunud kontaktpunktid; 

12. tuletab meelde, et kliimamuutusega kaasnevad olulised muutused rändevoogudes kõigis 

arenguriikides; palub ELil toetada kogukondi arenguriikides, eelkõige vähim arenenud 

riikides, nende jõupingutustes kliimamuutusega kohaneda ja suurendada vastupanuvõimet 
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keskkonnaohtudele; 

13. rõhutab, et kliimamuutuse teema peaks olema arengupoliitika lahutamatu osa ning seda 

tuleb võtta arvesse humanitaarabi ja arengupoliitika eelarve planeerimisel. 
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