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Resolutsiooni ettepanek
Volitus 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse solidaarsust ja õiglast 
üleminekut käsitlevat Sileesia 
deklaratsiooni, mis allkirjastati 
kliimakonverentsi COP24 raames,

– võttes arvesse solidaarsust ja õiglast 
üleminekut käsitlevat Sileesia 
deklaratsiooni, Sileesia ministrite 
deklaratsiooni „Forests for Climate“ 
(Metsad kliima nimel) ja partnerlust 
„Driving Change Together for 
Electromobility and Zero Emission 
Transport“ (elektromobiilsust ja 
nullheitega transporti käsitlev partnerlus 
„Käivitame koos muutused“), mis 
allkirjastati kliimakonverentsi COP24 
raames,
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Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et 6. märtsil 2015. aastal 
esitasid EL ja selle liikmesriigid ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 
konverentsile oma kavatsetavad riiklikult 
kindlaksmääratud panused, võttes sellega 
endale siduva eesmärgi saavutada 
2030. aastaks liidus kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähemalt 40 % vähendamine 
võrreldes 1990. aasta tasemetega;

B. arvestades, et 6. märtsil 2015. aastal 
esitasid EL ja selle liikmesriigid ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 
konverentsile oma kavatsetavad riiklikult 
kindlaksmääratud panused, võttes sellega 
endale siduva eesmärgi saavutada 
2030. aastaks liidus kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähemalt 40 % vähendamine 
võrreldes 1990. aasta tasemetega; 
arvestades, et see on maailma suurimate 
majandusriikide võetud kavatsetavat 
riiklikult kindlaksmääratud panust 
puudutavatest kohustustest kõige 
ulatuslikum;
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Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et kohustustest, mille 
Pariisi kokkuleppele allkirja andjad seni on 
võtnud, ei piisa ühise eesmärgi 
saavutamiseks; arvestades, et praegused 
ELi ja liikmesriikide esitatud riiklikult 
kindlaksmääratud panused ei ole Pariisi 
kokkuleppes seatud eesmärkidega 
kooskõlas ning tuleb üle vaadata;

C. arvestades, et kohustustest, mille 
Pariisi kokkuleppele allkirja andjad seni on 
võtnud, ei piisa ühise eesmärgi 
saavutamiseks; arvestades, et praegused 
ELi ja liikmesriikide esitatud riiklikult 
kindlaksmääratud panused tuleb kooskõlas 
otsuse 1/CP.21 punktiga 24 üle vaadata;
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Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus L

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

L. arvestades, et kliimamuutused 
mõjutavad ebaproportsionaalselt palju 
arengumaid, hoolimata asjaolust, et need 
tekitavad palju vähem CO2 kui arenenud 
riigid;

L. arvestades, et kliimamuutused 
mõjutavad ebaproportsionaalsel määral 
arengumaid, kuid samas tekitavad need 
rohkem CO2 kui arenenud riigid; 
arvestades, et vahetegemine arenenud 
riikide ja arenguriikide vahel (I lisa 
nimetatud/I lisas nimetamata riigid) ei ole 
mitmepoolsete kliimameetmete puhul 
enam õigustatud;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. rõhutab, kui oluline on 
laiahaardeline ja kaasav ELi 
kliimapoliitika, et tegutseda usutava ja 
usaldusväärse partnerina üleilmsel tasandil, 
ja ELi üleilmse juhtpositsiooni säilitamine 
kliimaküsimustes; rõhutab seetõttu, et EL 
peab investeerima teadusuuringutesse ja 
tööstuslikult kohaldatavatesse 
uuendustesse ning tegema neis 
märkimisväärseid edusamme;

21. rõhutab, kui oluline on 
laiahaardeline ja kaasav ELi 
kliimapoliitika, et tegutseda usutava ja 
usaldusväärse partnerina üleilmsel tasandil, 
ja ELi üleilmse juhtpositsiooni säilitamine 
kliimaküsimustes; rõhutab seetõttu, et EL 
peab investeerima teadusuuringutesse ja 
tööstuslikult kohaldatavatesse 
uuendustesse ning tegema neis 
märkimisväärseid edusamme; märgib 
siiski, et ELi arvele langeb vähem kui 
10 % kogu maailma heitkogustest ja seega 
ei suuda ta ühepoolselt saavutada 
kasvuhoonegaaside heite olulist 
vähendamist maailmas;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. kutsub ELi juhte veel kord tungivalt 
üles toetama Euroopa Ülemkogu 12. ja 13. 
detsembri 2019. aasta kohtumisel ELi 
pikaajalist eesmärki saavutada liidusisene 
kasvuhoonegaaside netonullheide 
võimalikult kiiresti ja hiljemalt 2050. 
aastaks; palub ELi eesistujariigil ja 
komisjonil seejärel teatada see eesmärk 
võimalikult kiiresti ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste konverentsi 
sekretariaadile; rõhutab, et selleks, et 
saavutada 2050. aastaks liidusisene 
kasvuhoonegaaside netonullheide kõige 
kulutasuvamal viisil ja et mitte sõltuda 
süsiniku kõrvaldamise tehnoloogiast, mis 
ohustaks tugevalt ökosüsteeme, 
bioloogilist mitmekesisust ja toiduga 
kindlustatust, tuleb 2030. aastaks 
püstitada ambitsioonikamad eesmärgid; 
rõhutab, et looduspõhised lahendused on 
ELi peamine vahend kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise eesmärkide 
saavutamiseks; peab kahetsusväärseks, et 
2019. aasta septembris toimunud ÜRO 
kliimatippkohtumisel jättis EL 
kasutamata võimaluse seada kõrgemaid 
eesmärke ja näidata eeskuju Pariisi 
kokkuleppe saavutamisel; peab ülimalt 
tähtsaks, et EL annaks konverentsil COP25 
selgelt märku, et on valmis oma panust 
Pariisi kokkuleppesse suurendama;

22. kutsub ELi juhte tungivalt üles 
toetama Euroopa Ülemkogu 12. ja 13. 
detsembri 2019. aasta kohtumisel ELi 
pikaajalist eesmärki saavutada liidusisene 
kasvuhoonegaaside netonullheide 
võimalikult kiiresti kooskõlas Pariisi 
kokkuleppega; on seisukohal, et selle 
eesmärgi heakskiitmine peaks põhinema 
põhjalikul mõjuhinnangul ja õiglaseks 
üleminekuks vajalikel selgetel 
finantskohustustel, võttes arvesse enim 
mõjutatud piirkondade ulatuslikke 
vajadusi; on samuti seisukohal, et kõik 
liikmesriigid peavad selle eesmärgi 
ühehäälselt heaks kiitma, arvestades selle 
pikaajalist mõju majandusele ja 
ühiskonnale; rõhutab, et looduspõhised 
lahendused on ELi peamine vahend 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise eesmärkide saavutamiseks; 
peab ülimalt tähtsaks, et EL annaks 
konverentsil COP25 selgelt märku, et on 
valmis osana ülemaailmsetest 
jõupingutustest oma panust Pariisi 
kokkuleppesse suurendama;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. toetab ELi riiklikult 
kindlaksmääratud panuse ajakohastamist, 
seades kogu majandust hõlmavaks 
eesmärgiks vähendada liidusisest 
kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks 
55 % võrreldes 1990. aasta tasemega; 
kutsub seetõttu ELi juhte üles toetama liidu 
riiklikult kindlaksmääratud panuse 
suurendamist; on veendunud, et sellega 
käsikäes tuleb ELi õiguses ette näha 
eesmärk saavutada võimalikult ruttu ja 
hiljemalt 2050. aastaks 
kliimaneutraalsus; kutsub teisi maailma 
majandusjõude üles ajakohastama oma 
riiklikult kindlaksmääratud panuseid, et 
saavutada üleilmne mõju;

23. toetab liidu riiklikult 
kindlaksmääratud panuse ajakohastamist; 
kutsub seetõttu ELi juhte üles toetama liidu 
riiklikult kindlaksmääratud panuse 
suurendamist; kutsub ka teisi maailma 
majandusjõude üles ajakohastama oma 
riiklikult kindlaksmääratud panuseid, et 
saavutada üleilmne mõju;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 36

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36. on seisukohal, et COP25-l tuleks 
määrata nii Pariisi kokkuleppe 
rakendamise kui ka järgmiste riiklikult 
kindlaksmääratud panuste osas kindlaks 
uued eesmärgid, mis peaksid kajastama 
rohkemate kliimameetmete võtmist 
kõikides sektorites nii maal kui ka merel;

36. on seisukohal, et COP25-l tuleks 
ergutada nii Pariisi kokkuleppe 
rakendamise kui ka järgmiste riiklikult 
kindlaksmääratud panuste osas uute 
eesmärkide seadmist, mis peaksid 
kajastama rohkemate kliimameetmete 
võtmist kõikides sektorites nii maal kui ka 
merel;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 53 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

53 a. märgib, et energiasüsteemi 
ümberkujundamise kuludest eriti 
mõjutatud liikmesriikide ja sektorite, 
eelkõige söekaevanduspiirkondade ja 
energiamahukate sektorite 
finantsvajadused on märkimisväärsed; 
rõhutab seetõttu, et ELi tulevastes 
eelarvetes tuleb nende piirkondade ja 
sektorite vajaduste rahuldamiseks 
eraldada piisavalt vahendeid ning tagada, 
et kedagi ei jäetaks kõrvale;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 61

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

61. rõhutab, et kõikide osaliste tõhus 
osalemine on vajalik, et viia ellu eesmärk 
piirata üleilmse keskmise temperatuuri tõus 
1,5 °C-ga, mis omakorda nõuab erahuvide 
või vastuoluliste huvide küsimuse 
käsitlemist; väljendab sellega seoses uuesti 
toetust sellele, et osana ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsioonist 
võetaks kasutusele eriline huvide konflikte 
käsitlev poliitika; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles võtma selles protsessis 
juhtrolli, seadmata ohtu ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni ja 
Pariisi kokkuleppe eesmärke;

61. rõhutab, et kõikide osaliste tõhus 
osalemine on vajalik, et viia ellu eesmärk 
piirata üleilmse keskmise temperatuuri tõus 
vastavalt Pariisi kokkuleppe eesmärkides 
kindlaks määratule, mis omakorda nõuab 
erahuvide või vastuoluliste huvide 
küsimuse käsitlemist; väljendab sellega 
seoses uuesti toetust sellele, et osana ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsioonist 
võetaks kasutusele eriline huvide konflikte 
käsitlev poliitika; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles võtma selles protsessis 
juhtrolli, seadmata ohtu ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni ja 
Pariisi kokkuleppe eesmärke;
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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 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 tuleks 
võimaluse korral 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;
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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 vajaduse korral Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule sellekohased 
seadusandlikud ettepanekud;
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