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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 65

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

65. rõhutab, et transpordisektor on 
ainus valdkond, kus heitkogused on 
1990. aastast alates suurenenud; rõhutab, 
et see ei sobi kokku pikaajalise 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga, mis 
eeldab heite tugevamat ja kiiremat 
vähendamist kõigis 
ühiskonnavaldkondades, kaasa arvatud 
lennundus- ja merendussektoris; tuletab 
meelde, et transpordisektor tuleb hiljemalt 
2050. aastaks täielikult dekarboniseerida; 
märgib komisjoni analüüsi põhjal, et 
Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni 
(IMO) ja Rahvusvahelise 
Tsiviillennunduse Organisatsiooni 
(ICAO) praegused ülemaailmsed 
eesmärgid ja kavandatud meetmed ei 
oleks isegi täieliku rakendamise korral 
heitkoguste vajalikuks vähendamiseks 
piisavad ning et tuleb võtta olulisi 
lisameetmeid, mis on kooskõlas 
kasvuhoonegaaside netonullheite 
saavutamise kogu majandust hõlmava 
eesmärgiga; on seisukohal, et riiklikult 
kindlaksmääratud panuste ja Pariisi 
kokkuleppega nõutavate kogu majandust 
hõlmavate kohustuste kooskõla tagamiseks 
tuleks osalisi julgustada kaasama 
rahvusvahelisest laevandusest ja 
lennundusest pärinev heide ning leppima 
rahvusvahelisel, piirkondlikul ja riikide 
tasandil kokku meetmetes, mille abil 
vähendada neist sektoritest pärit heidet, 
ning neid meetmeid rakendama;

65. rõhutab, et pikaajaliseks kestlikuks 
arenguks tuleb vähendada kõigi sektorite 
heitkoguseid; tuletab meelde, et 
transpordisektor peab jätkama oma 
praeguste auahnete heitkoguste 
vähendamise alaste eesmärkide täitmist; 
märgib, et on vaja võtta olulisi 
lisameetmeid, mis on kooskõlas 
kasvuhoonegaaside netonullheite 
saavutamise kogu majandust hõlmava 
eesmärgiga; on seisukohal, et riiklikult 
kindlaksmääratud panuste ja Pariisi 
kokkuleppega nõutavate kogu majandust 
hõlmavate kohustuste kooskõla tagamiseks 
tuleks kolmandatest riikidest osalisi 
julgustada kaasama rahvusvahelisest 
laevandusest ja lennundusest pärinev heide 
ning leppima rahvusvahelisel, piirkondlikul 
ja riikide tasandil kokku meetmetes, mille 
abil vähendada neist sektoritest pärit 
heidet, ning neid meetmeid rakendama;
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66. tuletab meelde, et prognooside 
kohaselt on ülemaailmse rahvusvahelise 
lennunduse heitkogused 2020. aastaks 
ligikaudu 70 % suuremad kui 2005. aastal 
ja võivad 2050. aastaks kasvada isegi veel 
300-700 %; väljendab muret ICAO 
rahvusvahelise lennunduse süsinikdioksiidi 
kompensatsiooni ja vähendamise süsteemi 
(CORSIA) eesmärgi taseme pärast, 
arvestades käimasolevat tööd standardite 
ja soovituslike tavade väljatöötamiseks, 
mida tuleb järgida süsteemi rakendamisel 
alates 2019. aastast; rõhutab, et senised 
standardid on mitterahuldavad ja 
CORSIA süsteemi edasine nõrgendamine 
on vastuvõetamatu; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles tegema kõik endast 
oleneva, et tugevdada CORSIA sätteid ja 
toetada pikaajalise eesmärgi vastuvõtmist, 
et oluliselt vähendada lennundussektori 
sisest heidet, kaitstes seejuures ELi 
seadusandlikku autonoomiat heitkogustega 
kauplemise süsteemi käsitleva direktiivi 
rakendamisel; rõhutab lisaks vajadust 
tegeleda ELi ja rahvusvahelistes 
süsteemides lennundusest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heitega, mis ei ole CO2 
heide;

66. tuletab meelde, et praeguste 
normide ja mudelite jätkudes võivad 
ülemaailmse rahvusvahelise lennunduse 
heitkogused 2050. aastaks hüppeliselt 
suureneda, mis on peamiselt tingitud 
suurenevast nõudlusest tärkavatel 
turgudel, eelkõige Aasias, Lähis-Idas ja 
Indias; tunnistab, et keskkond, milles 
ICAO rahvusvahelise lennunduse 
süsinikdioksiidi kompensatsiooni ja 
vähendamise süsteem (CORSIA) toimib, 
on keeruline, ja seetõttu ergutab 
komisjoni tegema kõik endast sõltuva, et 
tugevdada CORSIA sätteid ja toetada 
pikaajalise eesmärgi vastuvõtmist 
lennunduse sektorisisese heite 
vähendamiseks; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles tegema kõik endast 
oleneva, et tugevdada CORSIA sätteid ja 
toetada pikaajalise eesmärgi vastuvõtmist, 
et oluliselt vähendada lennundussektori 
sisest heidet, kaitstes seejuures ELi 
seadusandlikku autonoomiat heitkogustega 
kauplemise süsteemi käsitleva direktiivi 
rakendamisel; rõhutab lisaks vajadust 
tegeleda ELi ja rahvusvahelistes 
süsteemides lennundusest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heitega, mis ei ole CO2 
heide;

Or. en



AM\1193313ET.docx PE643.342v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

22.11.2019 B9-0174/28

Muudatusettepanek 28
Marian-Jean Marinescu
fraktsiooni PPE nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Hispaanias Madridis toimuv 2019. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP25)

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 66 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

66 a. rõhutab, et ei ELi HKS ega 
CORSIA ei hõlma muid heitkoguseid 
peale CO2 heite; märgib, et heitkoguste 
vähendamine riiklike poliitikavahendite 
ning kahe- või mitmepoolsete 
lennunduslepingute kaudu võib 
suurendada CORSIA ja ELi HKSi 
püsimajäämise võimalusi, vähendades 
süsinikdioksiidi saastekvootide 
hinnatõusu ohtu, mis võib iseenesest 
kahjustada nii tööstust kui ka tarbijaid; 
rõhutab, et tõhusad riiklikud 
poliitikavahendid ja kahe- või 
mitmepoolsete lennunduslepingute 
vahendid (samuti muud rahvusvahelised 
süsteemid) võivad samuti suurendada 
võimalusi ülemaailmse kokkuleppe 
saavutamiseks, mis tähendaks suuremat 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
määra CORSIA kaudu pärast 2027. aastat 
või ELi HKSi kaudu pärast 2030. aastat 
või nende kahe kombinatsiooni kaudu, 
mis toob kaasa lennureiside vähenemise 
ja sellest tulenevalt nii CO2 kui ka muude 
heidete vähenemise;
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 66 b. rõhutab kahetsusega, et 
lennunduse kasvu süüdistamine 
heitkoguste suurenemises võib kaasa tuua 
lendamise häbistamise suundumuste 
leviku, millega kaasnevad ilmsed ohud 
meie majandusele, jõukusele, 
töökohtadele ja turismile, mis omakorda 
võivad takistada kestlikku arengut 
tulevaste põlvkondade jaoks;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 66 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 66 c. väljendab muret selliste täielikult 
rahvusvaheliste tehnoloogiliste 
lähenemisviiside puudumise pärast 
heitkoguste kasvuga võitlemiseks nagu 
algatused „Ühtne Euroopa taevas“ ja 
„Avatud taevas“, mida on võimalik veelgi 
laiendada, vähemalt selleks, et hõlmata 
lennundussektori peamisi osalejaid, nagu 
EL, USA, Kanada, Mercosur, Lähis-Ida 
riigid, Hiina, Jaapan ja ASEANi 
partnerlus; rõhutab, et erinevate 
lähtetasemete suhtes seatud eri eesmärgid 
takistavad asjakohaseid leevendamis- ja 
kohanemisstrateegiaid, sealhulgas 
innovaatilisi lahendusi kliimamuutustest 
tulenevatele ohtudele;
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Punkt 67

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

67. tuletab meelde komisjoni juriidilist 
kohustust esitada 12 kuu jooksul pärast 
seda, kui ICAO on asjaomased vahendid 
vastu võtnud, ja enne seda, kui CORSIA 
tööle hakkab, Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruanne, milles analüüsitakse 
muu hulgas CORSIA eesmärkide taset ja 
üldist keskkonnaalast terviklikkust, 
sealhulgas selle üldist eesmärkide taset 
võrreldes Pariisi kokkuleppe 
eesmärkidega; rõhutab, et Euroopa 
Parlament ja nõukogu on 
kaasseadusandjatena ainsad 
institutsioonid, kes saavad otsustada ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi 
käsitleva direktiivi edaspidise muutmise 
üle; rõhutab, et ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemi käsitlevat direktiivi 
tuleks muuta ainult siis, kui muudatus on 
kooskõlas kogu ELi majandust hõlmava 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
kohustusega, mis ei näe ette CO2 
kompensatsiooni kasutamist pärast 
2020. aastat;

välja jäetud
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 68

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

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; 

68. 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 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 eesmärgid; nõuab tungivalt, 
et komisjon esitaks oma 2050. aasta CO2 
heite vähendamise strateegia osana 
ettepaneku laevade tõhususe standardi ja 
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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; 

laevamärgise kasutuselevõtmise kohta, 
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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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 68 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 68 a. väljendab heameelt IMO laevade 
kasvuhoonegaaside heite vähendamist 
käsitleva esialgse strateegia üle, mis on 
sektori esimene samm, et aidata viia ellu 
Pariisi kokkuleppes sätestatud 
temperatuuri-eesmärk; kutsub ELi ja 
liikmesriike üles hoolikalt jälgima IMO 
kokkuleppe mõju ja rakendamist; nõuab, 
et kaalutaks keskkonnasäästlikumate 
kütuste kiiret kasutuselevõttu ja 
kasutamist, eriti ranniku lähedal sõites; 
peab kahetsusväärseks, et IMO ei ole seni 
teinud edusamme strateegia eesmärkide 
saavutamiseks vajalike lühiajaliste ja 
keskmise tähtajaga meetmete võtmisel; 
rõhutab, kui oluline on lühiajalised ja 
keskmise tähtajaga meetmed enne 
2023. aastat kiiresti ellu viia; rõhutab, et 
meretranspordi heitkoguste 
vähendamiseks on vaja täiendavaid 
meetmeid ja tegevust ning kutsub seetõttu 
ELi ja liikmesriike üles hoolikalt jälgima 
IMO kokkuleppe mõju ja rakendamist; 
nõuab tungivalt, et komisjon kaaluks oma 
2050. aasta CO2 heite vähendamise 
strateegia raames täiendavate meetmete 
võtmist ELi tasandil, et vähendada 
meretranspordi heitkoguseid kooskõlas 
Pariisi kokkuleppes sätestatud 
temperatuuri-eesmärgiga ning soodustada 
investeeringuid heitevabadesse laevadesse 
ja vajalikku tugitaristusse; nõuab sellise 
süsinikdioksiidi kompensatsiooni ja 
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vähendamise süsteemi väljatöötamist ja 
kasutuselevõtmist rahvusvahelise 
laevanduse jaoks nagu on CORSIA 
rahvusvahelise lennunduse jaoks;
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Punkt 69

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

69. rõhutab asjaolu, et lihtsad 
lahendused heitkoguste vähendamiseks on 
juba olemas, näiteks piirkiiruse alandamine 
või heitkoguste kontrolli piirkondade 
loomine, mis on ette nähtud rahvusvahelise 
MARPOLi konventsiooniga; on 
seisukohal, et CO2 heite vähendamise 
strateegia ja Euroopa roheline kokkulepe 
peaksid soodustama investeeringuid, 
kaugeleulatuva eesmärgiga 
teadusuuringuid heiteta laevade ja 
loodussäästlike komponentidega 
keskkonnahoidlike laevade valdkonnas, 
paremat jäätme- ja veemajandust ning 
taristu täiustamist, mis on vajalik turu 
elavdamiseks enne 2030. aastat (näiteks 
sadamate elektrifitseerimine);

69. rõhutab asjaolu, et lihtsad 
lahendused heitkoguste vähendamiseks on 
juba olemas, näiteks piirkiiruse alandamine 
või heitkoguste kontrolli piirkondade 
loomine, mis on ette nähtud rahvusvahelise 
MARPOLi konventsiooniga; on 
seisukohal, et CO2 heite vähendamise 
strateegia ja Euroopa roheline kokkulepe 
peaksid soodustama investeeringuid, 
kaugeleulatuva eesmärgiga 
teadusuuringuid CO2-neutraalsuse 
valdkonnas, paremat jäätme- ja 
veemajandust ning taristu täiustamist, mis 
on vajalik turu elavdamiseks enne 2030. 
aastat (näiteks sadamate 
elektrifitseerimine);

Or. en
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 69 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 69 a. nõuab, et suuremal määral 
rahastataks alternatiivkütuste alaseid 
teadusuuringuid ja nende turuletoomist; 
märgib, et turulepääsu ja 
alternatiivkütuste kasutamise 
stimuleerimine peaks alati olema tähtsam 
kui kütuse täiendav maksustamine;

Or. en
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 72

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

72. märgib, et umbes 60 % maailma 
metaanist pärineb sellistest allikatest nagu 
põllumajandus, prügilad, reoveerajatised 
ning fossiilkütuste tootmine ja 
torutransport; tuletab meelde, et metaan on 
tugevatoimeline kasvuhoonegaas, millel on 
globaalse soojendamise potentsiaal 100 
aasta jooksul ja mis on 28 korda võimsam 
kui CO2; tuletab komisjonile meelde tema 
juriidilist kohustust uurida võimalikult 
kiiresti poliitilisi valikuvõimalusi 
metaaniheite kiireks vähendamiseks ELi 
metaanialase strateegiakava raames; palub 
komisjonil esitada oma ametiaja esimese 
poole jooksul Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule sellekohased seadusandlikud 
ettepanekud;

72. märgib, et umbes 60 % maailma 
metaanist pärineb sellistest allikatest nagu 
põllumajandus, prügilad, reoveerajatised 
ning fossiilkütuste tootmine ja 
torutransport; tuletab meelde, et metaan on 
tugevatoimeline kasvuhoonegaas, millel on 
globaalse soojendamise potentsiaal 100 
aasta jooksul ja mis on 28 korda võimsam 
kui CO2; tuletab komisjonile meelde tema 
juriidilist kohustust uurida võimalikult 
kiiresti poliitilisi valikuvõimalusi 
metaaniheite kiireks vähendamiseks ELi 
metaanialase strateegiakava raames; palub 
komisjonil esitada oma ametiaja esimese 
poole jooksul Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule asjakohased seadusandlikud 
ettepanekud;

Or. en
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Punkt 45

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45. kordab, et ÜPP ei peaks enam 
toetama keskkonnale ja kliimale 
kahjulikke tegevusi, sealhulgas turbaalade 
kuivendamist ja liigset veevõttu 
kastmiseks, samuti ei tohiks karistada selle 
eest, kui põllumajanduspiirkondades leidub 
puid;

45. kordab, et ÜPP peaks lõpetama 
keskkonnale ja kliimale kahjulike 
tegevuste stimuleerimise, sealhulgas 
turbaalade kuivendamine ja liigne veevõtt 
kastmiseks, samuti ei tohiks karistada selle 
eest, kui põllumajanduspiirkondades leidub 
puid;

Or. en


