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68. tuletab meelde, et laevanduse CO2 
heide suureneb prognooside kohaselt 
2050. aastani 50–250 %; väljendab 
heameelt IMO laevade kasvuhoonegaaside 
heite vähendamist käsitleva esialgse 
strateegia küsimuses saavutatud 
kokkuleppe üle, kuna see on sektori 
esimene samm, et aidata saavutada Pariisi 
kokkuleppes sätestatud temperatuuri-
eesmärk; nõuab tungivalt, et IMO teeks 
kiireid edusamme strateegia eesmärkide 
saavutamise soodustamiseks vajalike 
lühiajaliste ja keskmise tähtajaga meetmete 
vastuvõtmisel; rõhutab, kui oluline on 
lühiajalised ja keskmise tähtajaga meetmed 
enne 2023. aastat kiiresti ellu viia; rõhutab, 
et viivitamata tuleb uurida lisameetmeid, 
sealhulgas CO2 heite maksustamise 
vahendeid, et tegeleda merenduse 
heitkogustega kooskõlas sektori vähesele 
heitele ülemineku strateegiaga; väljendab 
seetõttu veendumust, et EL ja liikmesriigid 
peaksid hoolikalt jälgima IMO esialgse 
strateegia mõju ja rakendamist; kiidab 
ettepanekut võtta vastu ELi määrus, et 
võtta asjakohaselt arvesse laevade 
kütusekulu käsitlevat üleilmset 
andmekogumissüsteemi (MRV) ja IMO 
laevade kütusekulu käsitlevat üleilmset 
andmekogumissüsteemi; tuletab meelde, et 
MRV on esimene samm, mis peaks lõpuks 
ELil võimaldama võtta vastu heitkoguste 
vähendamise kohustuslikud eesmärgid; 
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nõuab tungivalt, et komisjon esitaks 
võimalikult kiiresti oma 2050. aasta CO2 
heite vähendamise strateegia osana 
ettepaneku ELi lisameetmete kohta, nagu 
merendussektori lisamine heitkogustega 
kauplemise süsteemi ning laevade tõhususe 
standardi ja laevamärgise 
kasutuselevõtmine, ning esitaks strateegia 
koostööks teiste osalistega, kes soovivad 
võimalikult kiiresti tegutseda, et vähendada 
merenduse heitkoguseid kooskõlas Pariisi 
kokkuleppes sätestatud temperatuuri-
eesmärgiga;
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