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Punkt 9
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9. rõhutab, et kuigi puuduvad teaduslikud 
tõendid selle kohta, mida ülemaailmse 
soojenemise piiramine alla 1,5 °C iga 
sektori ja piirkonna jaoks tähendab, on 
selge, et riikide praegustest jõupingutustest 
ei piisa, et saavutada see kõige 
haavatavamate riikide jaoks ohutu piir; 
nõuab tungivalt, et kõik riigid, eelkõige 
arenenud riigid, tugevdaksid ühiseid 
jõupingutusi ja suurendaksid oma riiklikult 
kindlaks määratud panuseid 2018. aastal 
algava hõlbustava dialoogi kontekstis; 
kutsub ELi võtma selles kontekstis 
2030. aastaks täiendavaid kohustusi heite 
vähendamiseks;

9. rõhutab, et kuigi puuduvad teaduslikud 
tõendid selle kohta, mida ülemaailmse 
soojenemise piiramine alla 1,5 °C iga 
sektori ja piirkonna jaoks tähendab, on 
selge, et riikide praegustest jõupingutustest 
ei piisa, et saavutada see kõige 
haavatavamate riikide jaoks ohutu piir; 
nõuab tungivalt, et kõik riigid, eelkõige 
arenenud riigid, tugevdaksid ühiseid 
jõupingutusi ja suurendaksid oma riiklikult 
kindlaks määratud panuseid 2018. aastal 
algava hõlbustava dialoogi kontekstis; 
kutsub ELi võtma selles kontekstis 
2030. aastaks täiendavaid kohustusi heite 
vähendamiseks; tuletab meelde, et 
Euroopa Liidu meetmetest üksi ei piisa, 
ning kutsub seetõttu komisjoni ja 
nõukogu üles tõhustama oma tegevust 
selleks, et ergutada ülejäänud partnereid 
sedasama tegema;
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23. rõhutab, et kooskõlas IPCC 
järeldustega on maakasutusel (maa 
kasutamine põllunduse, loomakasvatuse, 
metsanduse ja muul otstarbel) kliimamõju 
leevendamisel ja kliimamuutustele 
vastupanuvõime suurendamisel oluline 
kulutõhus potentsiaal ja seetõttu tuleb 
tugevdada ELi meetmeid ja rahvusvahelist 
koostööd, et paremini hinnata ja 
optimeerida maakasutuse CO2 sidumise 
võimet ning tagada turvaline ja kindel CO2 
sidumine; märgib sellega seoses ära 
agrometsandusega seotud võimalused; 
juhib tähelepanu maakasutuse kaudset 
muutmist käsitlevale olulisele 
kokkuleppele, mis saavutati parlamendi 
ametiaja alguses, ning loodab, et Euroopa 
Parlamendi panus nendesse 
läbirääkimistesse võib panna aluse 
ambitsioonikale lahendusele eelseisva 
eeskirjade läbivaatamise käigus;

23. rõhutab, võttes arvesse oma erinevaid 
olulisi eesmärke, et kooskõlas IPCC 
järeldustega on maakasutusel (maa 
kasutamine põllunduse, loomakasvatuse, 
metsanduse ja muul otstarbel) kliimamõju 
leevendamisel ja kliimamuutustele 
vastupanuvõime suurendamisel oluline 
kulutõhus potentsiaal ja seetõttu tuleb 
tugevdada ELi meetmeid ja rahvusvahelist 
koostööd, et paremini hinnata ja 
optimeerida maakasutuse CO2 sidumise 
võimet ning tagada turvaline ja kindel CO2 
sidumine; märgib sellega seoses ära 
agrometsandusega seotud võimalused; 
juhib tähelepanu maakasutuse kaudset 
muutmist käsitlevale olulisele 
kokkuleppele, mis saavutati parlamendi 
ametiaja alguses, ning loodab, et Euroopa 
Parlamendi panus nendesse 
läbirääkimistesse võib panna aluse 
ambitsioonikale lahendusele eelseisva 
eeskirjade läbivaatamise käigus;
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24. märgib, et metsade raadamine ja metsa 
seisundi halvenemine põhjustab 20 % 
ülemaailmsetest kasvuhoonegaaside 
heitkogustest, ning rõhutab metsade rolli 
kliimamuutuse leevendamisel ja vajadust 
suurendada metsade kohanemisvõimet ja 
vastupidavust kliimamuutuse suhtes; 
rõhutab vajadust troopikametsade sektorile 
(REDD+) suunatud kliimamuutuste 
leevendamise jõupingutuste järele; rõhutab, 
et ilma nende jõupingutusteta on 
ülemaailmse soojenemise hoidmist alla 2 
°C ilmselt võimatu saavutada; kutsub ELi 
üles suurendama rahvusvahelist 
rahastamist arenguriikides metsade 
raadamise vähendamiseks;

24. märgib, et metsade raadamine ja metsa 
seisundi halvenemine põhjustab 20 % 
ülemaailmsetest kasvuhoonegaaside 
heitkogustest, ning rõhutab metsade ja 
aktiivse metsade säästva majandamise 
rolli kliimamuutuse leevendamisel ja 
vajadust suurendada metsade 
kohanemisvõimet ja vastupidavust 
kliimamuutuse suhtes; rõhutab vajadust 
troopikametsade sektorile (REDD+) 
suunatud kliimamuutuste leevendamise 
jõupingutuste järele; rõhutab, et ilma nende 
jõupingutusteta on ülemaailmse 
soojenemise hoidmist alla 2 °C ilmselt 
võimatu saavutada; kutsub ELi üles 
suurendama rahvusvahelist rahastamist 
arenguriikides metsade raadamise 
vähendamiseks;
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28. nõuab, et veel sel aastal loodaks 
Rahvusvahelises Tsiviillennunduse 
Organisatsioonis (ICAO) õiglane ja 
töökindel ülemaailmne turupõhine meede, 
mida rakendataks rahvusvahelisel tasandil 
alates 2020. aastast; väljendab sügavat 
pettumust praegu ICAOs arutatava 
ettepaneku pärast ja tuletab meelde, et 
olemasolevates õigusaktides, milles 
käsitletakse lennunduse lisamist ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi, saab 
muudatuste tegemist kaaluda ainult siis, 
kui ülemaailmne turupõhine meede on 
ambitsioonikas, ning et igal juhul kuuluvad 
Euroopa-sisesed lennud jätkuvalt ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi;

28. nõuab, et Rahvusvahelises 
Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) 
assamblee praegu toimuval 39. istungil 
loodaks õiglane ja töökindel ülemaailmne 
turupõhine meede, mida rakendataks 
rahvusvahelisel tasandil alates 2020. 
aastast; väljendab sügavat pettumust 
praegu ICAOs arutatava ettepaneku pärast 
ja tuletab meelde, et olemasolevates 
õigusaktides, milles käsitletakse 
lennunduse lisamist ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemi, saab muudatuste 
tegemist kaaluda ainult siis, kui 
ülemaailmne turupõhine meede on 
ambitsioonikas, ning et igal juhul kuuluvad 
Euroopa-sisesed lennud jätkuvalt ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi;
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46. rõhutab, et süsinikdioksiidi heite 
vähendamiseks ja kliimamuutustele 
vastupanuvõime suurendamiseks on 
meetmeid võtnud üha rohkem 
valitsusväliseid osalejaid; toonitab seetõttu, 
kui oluline on struktureeritud ja 
konstruktiivne dialoog valitsuste, 
ettevõtlusringkondade, linnade, 
piirkondade, rahvusvaheliste 
organisatsioonide, kodanikuühiskonna ja 
akadeemiliste asutuste vahel ning nende 
osalemine kliimameetmete kavandamises 
ja rakendamises, et võtta vähese CO2-
heitega ja vastupanuvõimelise ühiskonna 
saavutamiseks ülemaailmseid jõulisi 
meetmeid; peab tervitatavaks ülemaailmse 
kliimameetmete tegevuskava loomist, mis 
tugineb Lima-Pariisi tegevuskavale ja 
hõlmab 70 mitut sidusrühma kaasavat 
algatust eri sektorites;

46. rõhutab, et süsinikdioksiidi heite 
vähendamiseks ja kliimamuutustele 
vastupanuvõime suurendamiseks on 
meetmeid võtnud üha rohkem 
valitsusväliseid osalejaid; toonitab seetõttu, 
kui oluline on struktureeritud ja 
konstruktiivne dialoog valitsuste, 
ettevõtlusringkondade, linnade, 
piirkondade, rahvusvaheliste 
organisatsioonide, kodanikuühiskonna, 
usuliste ja akadeemiliste asutuste vahel 
ning nende osalemine kliimameetmete 
kavandamises ja rakendamises, et võtta 
vähese CO2-heitega ja vastupanuvõimelise 
ühiskonna saavutamiseks ülemaailmseid 
jõulisi meetmeid; peab tervitatavaks 
ülemaailmse kliimameetmete tegevuskava 
loomist, mis tugineb Lima-Pariisi 
tegevuskavale ja hõlmab 70 mitut 
sidusrühma kaasavat algatust eri sektorites;
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Punkt 66
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66. nõuab ulatuslikku CO2-heite 
maksustamist, mis on ülemaailmselt 
rakendatav heitkoguste haldamise vahend, 
ning heitkogustega kauplemisest ja 
rahvusvahelisest transpordikütuste heite 
maksustamisest saadud tulu suunamist 
kliimaga seotud investeeringuteks; nõuab 
ühtlasi põllumajandustoetuste osalist 
kasutamist investeeringute tagamiseks, 
millega rahastatakse taastuvenergia 
tootmist ja kasutamist 
põllumajandusettevõtetes; rõhutab, kui 
tähtis on erasektori kapitali kaasamine ja 
vähese CO2-heitega tehnoloogia jaoks 
vajalike investeeringute leidmine; nõuab, et 
valitsused ning avalikud ja 
erafinantseerimisasutused, sealhulgas 
pangad, pensionifondid ja 
kindlustusfirmad, võtaksid suured 
kohustused laenu- ja investeerimispraktika 
kooskõlastamiseks temperatuuritõusu 2 °C-
ga piiramise eesmärgiga ning 
fossiilkütustesse investeerimisest 
loobumiseks, sealhulgas fossiilkütustesse 
investeerimiseks antavate eksporditoetuste 
järkjärguliseks lõpetamiseks; nõuab 
spetsiaalsete riiklike tagatiste andmist 
keskkonnasäästlikele investeeringutele 
ning märgiseid ja maksusoodustusi 

66. nõuab ulatuslikku CO2-heite 
maksustamist, mis on ülemaailmselt 
rakendatav heitkoguste haldamise vahend, 
ning heitkogustega kauplemisest ja 
rahvusvahelisest transpordikütuste heite 
maksustamisest saadud tulu suunamist 
kliimaga seotud investeeringuteks; nõuab 
lisaks ühise põllumajanduspoliitika 
kasutamist selleks, et võimaldada 
põllumajandustootjatel kliimamuutuste 
leevendamisele kaasa aidata; rõhutab, kui 
tähtis on erasektori kapitali kaasamine ja 
vähese CO2-heitega tehnoloogia jaoks 
vajalike investeeringute leidmine; nõuab, et 
valitsused ning avalikud ja 
erafinantseerimisasutused, sealhulgas 
pangad, pensionifondid ja 
kindlustusfirmad, võtaksid suured 
kohustused laenu- ja investeerimispraktika 
kooskõlastamiseks temperatuuritõusu 2 °C-
ga piiramise eesmärgiga ning 
fossiilkütustesse investeerimisest 
loobumiseks, sealhulgas fossiilkütustesse 
investeerimiseks antavate eksporditoetuste 
järkjärguliseks lõpetamiseks; nõuab 
spetsiaalsete riiklike tagatiste andmist 
keskkonnasäästlikele investeeringutele 
ning märgiseid ja maksusoodustusi 
keskkonnasõbralikele 
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keskkonnasõbralikele 
investeerimisfondidele ja roheliste 
võlakirjade väljaandmiseks;

investeerimisfondidele ja roheliste 
võlakirjade väljaandmiseks;

Or. en


