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19. märgib, et EL liigub eesmärgi poole 

vähendada heidet märksa suuremas mahus 

kui praegune 20% siht, ning toonitab 

asjaolu, et suuremat otsusekindlust on 

vaja ka süsinikuturul nappuse 

tekitamiseks; tuletab meelde, et ELi enda 

huvides on seada kliimakaitse eesmärgiks 

30% aastaks 2020, sest see looks 

jätkusuutliku majanduskasvu ja täiendavaid 

töökohti ning vähendaks ELi sõltuvust 

energia impordist; palub, et EL 

suurendaks oma eesmärki;  

19. märgib, et EL liigub eesmärgi poole 

vähendada heidet märksa suuremas mahus 

kui praegune 20% siht, ning kordab, et EL 

on lubanud suurendada oma heitkoguste 

vähendamise eesmärki 30%-ni aastaks 

2020, kui teised suuremad heiteid 

tekitavad riigid seavad endale 

samaväärsed vähendamiseesmärgid, sest 

see looks jätkusuutliku majanduskasvu ja 

täiendavaid töökohti ning vähendaks ELi 

sõltuvust energia impordist;  

Or. en 
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Punkt 6 
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6. väljendab heameelt Ban-Ki Mooni 

ettepaneku üle korraldada septembris 2014 

maailma liidrite tippkohtumine 

kliimaküsimustes ning ettepaneku üle 

korraldada 2014. aastal Venezuelas 

konventsiooniosaliste eelkonverents (Pre-

COP); rõhutab, kui tähtis on tegelike 

tulemustega, kõrgeima poliitilise tasandi ja 

kodanikuühiskonna osalusel toimuv hästi 

ettevalmistatud üritus selleks, et enne 2014. 

ja 2015. aasta konverentse tagada ja 

säilitada vajalik poliitiline tahe; peab 

2015. aasta eduka kokkuleppe jaoks 

vajalikuks, et riigid tuleksid 

kasvuhoonegaaside vähendamise 

kohustustega välja enne maailma liidrite 

tippkohtumist; rõhutab, et EL peab näitama 

eeskuju ja võtma tippkohtumise jaoks 

õigeaegselt vastu 2030. aastaks ettenähtud 

kaugeleulatuvad kasvuhoonegaaside 

vähendamise, energiatõhususe ja 

taastuvenergia eesmärgid; 

6. väljendab heameelt Ban-Ki Mooni 

ettepaneku üle korraldada septembris 2014 

maailma liidrite tippkohtumine 

kliimaküsimustes ning ettepaneku üle 

korraldada 2014. aastal Venezuelas 

konventsiooniosaliste eelkonverents (Pre-

COP); rõhutab, kui tähtis on tegelike 

tulemustega, kõrgeima poliitilise tasandi ja 

kodanikuühiskonna osalusel toimuv hästi 

ettevalmistatud üritus selleks, et enne 2014. 

ja 2015. aasta konverentse tagada ja 

säilitada vajalik poliitiline tahe; peab 

2015. aasta eduka kokkuleppe jaoks 

vajalikuks, et riigid tuleksid 

kasvuhoonegaaside vähendamise 

kohustustega välja enne maailma liidrite 

tippkohtumist; rõhutab, et EL peab näitama 

eeskuju ja pakkuma tippkohtumise jaoks 

õigeaegselt välja 2030. aastaks ettenähtud 

kaugeleulatuvad kasvuhoonegaaside 

vähendamise, energiatõhususe ja 

taastuvenergia alased poliitikameetmed; 

Or. en 
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 13 a. tuletab meelde, et Rahvusvahelise 

Energiaagentuuri andmetel moodustavad 

ELi heitkogused umbes 11% 

ülemaailmsetest heitkogustest ning et 

lähematel aastakümnetel väheneb see 

osakaal veelgi; rõhutab tõsiasja, et 

tööstus- ja energiasektoris oleks võimalik 

saavutada suuremad ambitsioonid ja 

ambitsioonikama kliimamuutuste poliitika 

omaksvõtmine, kui ka teised 

ülemaailmsed majandusjõud näitaksid 

üles suuremat ambitsioonikust, tehes 

sarnaseid jõupingutusi; 
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