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Punkt 2 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. rõhutab, et Durbani tõhustatud meetmete 
platvormi ajutine töörühm peab tegema 
suuri jõupingutusi, et koostada põhimõtted 
ja raamistik, mida kohaldada uue 
ülemaailmse kliimakokkuleppe suhtes ja 
võimaluste suhtes selle saavutamiseks enne 
COP 21 konverentsi 2015. aastal Pariisis; 
märgib lisaks, et rühma töö peab toetuma 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
(IPCC) viiendale hindamisaruandele, mis 
esitatakse 2014. aastaks; rõhutab, et 
2015. aasta kokkulepe peab vastama 

eesmärgile vähendada ülemaailmseid 

heitkoguseid 2030. aastaks alla 

1990. aasta taseme ning sellega tuleks 

püüda ülemaailmne CO2-heide 

2050. aastaks järk-järgult kaotada; 

2. rõhutab, et Durbani tõhustatud meetmete 
platvormi ajutine töörühm peab tegema 
suuri jõupingutusi, et koostada põhimõtted 
ja raamistik, mida kohaldada uue 
ülemaailmse kliimakokkuleppe suhtes ja 
võimaluste suhtes selle saavutamiseks enne 
COP 21 konverentsi 2015. aastal Pariisis; 
märgib lisaks, et rühma töö peab toetuma 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
(IPCC) viiendale hindamisaruandele, mis 
esitatakse 2014. aastaks;  

Or. en 
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Punkt 6 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

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;  
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Punkt 8 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. on seisukohal, et selleks, et EL jääks 

tulevase kliimahoidliku majanduse 

tehnoloogia arendamises jätkuvalt 

juhtpositsioonile, peaks EL võtma 

eesmärgiks vähendada 

kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks 

vähemalt 50%; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 14 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. väljendab heameelt ELi, Šveitsi, Norra, 
Liechtensteini, Islandi ja Austraalia otsuse 
üle liituda Kyoto protokolli teise 
kohustuste perioodiga, mis algab 1. 
jaanuaril 2013 ja on ühtlasi üleminek uuele 
rahvusvahelisele korrale, mis hõlmab kõiki 
osalisi ja peab olema käivitatud 2020. 
aastaks, ning nõuab selle kiiret 
ratifitseerimist, nagu lepiti kokku Dohas; 

14. väljendab heameelt ELi, Šveitsi, Norra, 
Liechtensteini, Islandi ja Austraalia otsuse 
üle liituda Kyoto protokolli teise 
kohustuste perioodiga, mis algab 1. 
jaanuaril 2013 ja on ühtlasi üleminek uuele 
rahvusvahelisele korrale, mis hõlmab kõiki 
osalisi ja peab olema käivitatud 2020. 
aastaks, ning nõuab selle kiiret 
ratifitseerimist, nagu lepiti kokku Dohas; 
märgib, et nimetatud osaliste arvele 

langeb praegu alla 14% ülemaailmsetest 

heitkogustest; 

Or. en 
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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;  

Or. en 
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Punkt 55 a (uus) 
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  55 a. on seisukohal, et kliimamuutuste 

probleemi vastu võimaldab tulemuslikult 

võidelda üksnes kõigi mandrite riikide 

ühine pingutus; 

Or. en 
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Punkt 55 b (uus) 
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  55 b. tunnistab, et kuna ELi osakaal 

ülemaailmsetes heitkogustes on praegu 

11% ning 2030. aastaks eeldatakse selle 

langemist 4%-ni, peaks EL hindama 

ümber oma strateegia ning astuma avatud 

dialoogi suuremate heitetekitajatega, mis 

on ülemaailmse lahenduseni jõudmiseks 

ülioluline; 

Or. en 

 
 


