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40. peab kiiduväärseks, et komisjon 
avaldas kliimamuutustega kohanemist 
käsitleva ELi strateegia rakendamise 
aruande, millest nähtub, et strateegia kõigi 
kaheksa üksikmeetme puhul on tehtud 
teatavaid edusamme; märgib siiski, et 
vaatamata heite vähendamise alastele 
ülemaailmsetele jõupingutustele on 
kliimamuutustel vältimatud tagajärjed ja 
täiendavad kohanemismeetmed on seega 
hädavajalikud; kutsub seetõttu komisjoni 
üles strateegiat läbi vaatama, võttes arvesse 
aruande järeldust, et kliimamuutused 
avaldavad ELile mõju nii liidus kui ka 
sellest väljaspool; rõhutab, et 
kindlustussektor peab investeerima 
kohanemismeetmetesse ning 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni tuleb 
investeerida nii avaliku kui ka erasektori 
vahendeid; on seisukohal, et kõige 
prioriteetsem on inimeste tervise kaitsmine 
ja ohutus, bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemise peatamine ja linnapiirkondade 
kohanemismeetmete edendamine;

40. peab kiiduväärseks, et komisjon 
avaldas kliimamuutustega kohanemist 
käsitleva ELi strateegia rakendamise 
aruande, millest nähtub, et strateegia kõigi 
kaheksa üksikmeetme puhul on tehtud 
teatavaid edusamme; märgib siiski, et 
vaatamata heite vähendamise alastele 
ülemaailmsetele jõupingutustele on 
kliimamuutustel vältimatud tagajärjed ja 
täiendavad kohanemismeetmed on seega 
hädavajalikud; kutsub seetõttu komisjoni 
üles strateegiat läbi vaatama, võttes arvesse 
aruande järeldust, et kliimamuutused 
avaldavad ELile mõju nii liidus kui ka 
sellest väljaspool; rõhutab, et 
kindlustussektor peab investeerima 
kohanemismeetmetesse ning 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni tuleb 
investeerida nii avaliku kui ka erasektori 
vahendeid; on seisukohal, et kõige 
prioriteetsem on inimeste tervise kaitsmine 
ja ohutus, bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemise ja mulla degradeerumise 
peatamine ja linnapiirkondade 
kohanemismeetmete edendamine;
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42. kordab, et kohanemismeetmed on 
möödapääsmatult vajalikud kõigile 
riikidele, kes soovivad kliimamuutuste 
negatiivset mõju minimeerida ning 
kliimamuutustele vastupanuvõimelise 
kasvu ja jätkusuutliku arengu võimalusi 
täielikult ära kasutada; rõhutab, et välja 
tuleb töötada ühtsed süsteemid ja vahendid, 
mille abil jälgida riiklike kohanemiskavade 
ja -meetmete rakendamisel tehtud 
edusamme ja nende tõhusust; peab 
kahetsusväärseks, et liikmesriikide 
lõimitud riiklike energia- ja kliimakavade 
projektide energiatõhususe ja 
taastuvenergia eesmärgid ei olnud 
ambitsioonikad; tuletab meelde, et 
taastuvenergia, sh taastuv mereenergia on 
üks ringmajanduse komponente ning seega 
osa kliimamuutuste tagajärgede 
leevendamise ja nendega kohanemise 
meetmetest; kutsub liikmesriike üles 
tugevdama oma lõimitud riiklikke energia- 
ja kliimakavasid, et Pariisi kokkulepet 
täielikult rakendada;

42. kordab, et kohanemismeetmed on 
möödapääsmatult vajalikud kõigile 
riikidele, kes soovivad kliimamuutuste 
negatiivset mõju minimeerida ning 
kliimamuutustele vastupanuvõimelise 
kasvu ja jätkusuutliku arengu võimalusi 
täielikult ära kasutada; rõhutab, et välja 
tuleb töötada ühtsed süsteemid ja vahendid, 
mille abil jälgida riiklike kohanemiskavade 
ja -meetmete rakendamisel tehtud 
edusamme ja nende tõhusust; peab 
kahetsusväärseks, et liikmesriikide 
lõimitud riiklike energia- ja kliimakavade 
projektide energiatõhususe ja 
taastuvenergia eesmärgid ei olnud 
ambitsioonikad ega sisaldanud teavet 
soolise võrdõiguslikkuse tagamise kohta, 
kuigi sellise teabe lisamist oli palutud; 
tuletab meelde, et taastuvenergia, sh 
taastuv mereenergia on üks ringmajanduse 
komponente ning seega osa 
kliimamuutuste tagajärgede leevendamise 
ja nendega kohanemise meetmetest; 
rõhutab ka, et kaasavad arengu- ja 
rakendamisprotsessid, mis hõlmavad kõigi 
marginaliseeritud kogukondade liikmeid, 
naisi, transsoolisi kogukondi ja 
põlisrahvaid, aitavad kindlaks teha 
kogukonna vajadused ja võimaldavad 
jagada parimaid tavasid, et võimaldada 
energiasüsteemi õiglast 
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ümberkujundamist; kutsub seetõttu 
liikmesriike üles tugevdama oma lõimitud 
riiklikke energia- ja kliimakavasid, et 
Pariisi kokkulepet täielikult rakendada;
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46. märgib, et EL ja selle liikmesriigid 
on avalikus sektoris maailma suurimad 
kliimameetmete rahastajad; väljendab 
heameelt COP24-l vastu võetud otsuse üle 
näha alates 2025. aastast ette uus eesmärk, 
mis on ambitsioonikam kui praegune 
kohustus mobiliseerida alates 2020. aastast 
100 miljardit USA dollarit aastas, kuid 
peab murettekitavaks, et arenenud riikide 
tegelikud eraldised jäävad iga-aastasest 
100 miljardi USA dollari eesmärgist 
kaugele maha; ootab, et tärkava 
turumajandusega riigid aitaksid alates 
2025. aastast kliimamuutuste vastu 
võitlemise rahvusvahelisi meetmeid 
rohkem rahastada;

46. märgib, et EL ja selle liikmesriigid 
on avalikus sektoris maailma suurimad 
kliimameetmete rahastajad; väljendab 
heameelt COP24-l vastu võetud otsuse üle 
näha alates 2025. aastast ette uus eesmärk, 
mis on ambitsioonikam kui praegune 
kohustus mobiliseerida alates 2020. aastast 
100 miljardit USA dollarit aastas, kuid 
peab murettekitavaks, et eraldatava 
kliimamuutustega seotud rahastamise 
puhul puudub tasakaal kohanemise ja 
leevendamise vahel, kuigi Pariisi 
kokkuleppe artiklis 9 öeldakse, et riigid 
peaksid püüdma seda saavutada, ning on 
mures ka sellepärast, et arenenud riikide 
tegelikud eraldised jäävad iga-aastasest 
100 miljardi USA dollari eesmärgist 
kaugele maha ning tegemist on peamiselt 
laenude, mitte toetustega; peab 
kahetsusväärseks, et kliimamuutustega 
kohanemise rahastamine on 
kliimamuutuste leevendamise 
rahastamisega võrreldes ikka veel väga 
väike ning kliimamuutustega seotud 
rahastamine kaotuste ja kahjudega 
tegelemiseks puudub; ootab, et tärkava 
turumajandusega riigid aitaksid alates 
2025. aastast kliimamuutuste vastu 
võitlemise rahvusvahelisi meetmeid 
rohkem rahastada;
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52. rõhutab, et ELi eelarve peaks 
vastama tema kestliku arengu alastele 
rahvusvahelistele kohustustele ning 
keskpika tähtajaga ja pikaajalistele kliima- 
ja energiaeesmärkidele, lisaks ei tohiks see 
takistada nende eesmärkide saavutamist 
või rakendamist; palub seetõttu komisjonil 
tagada kliima- ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse tagamiseks vajalikud 
ELi investeeringud ning esitada vajaduse 
korral ühtlustatud ja siduvad eeskirjad; 
palub komisjonil tagada, et järgmine 
mitmeaastane finantsraamistik oleks 
täielikult kooskõlas Pariisi kokkuleppega ja 
et ükski kulutus ei oleks sellega vastuolus; 
rõhutab, kui oluline on täiendada Rohelist 
Kliimafondi, ning julgustab liikmesriike 
vähemalt kahekordistama oma panust 
esialgsesse ressursside mobiliseerimisse; 
kutsub Euroopa Investeerimispanka üles 
kiiresti lõpetama laenude andmise 
fossiilkütuste projektidele, välja arvatud 
juhul, kui gaasi kasutatakse koos 
taastuvate energiaallikatega 
üleminekutehnoloogiana söe 
asendamiseks, kui puuduvad muud 
alternatiivid, kui on kehtestatud 
kaitsemeetmed seotuse efekti vältimiseks 
ja kui võetakse meetmeid, et tagada 
heitkoguste trajektoori vastavus Pariisi 
kokkuleppe eesmärkidele; palub 

52. rõhutab, et ELi eelarve peaks 
vastama tema kestliku arengu alastele 
rahvusvahelistele kohustustele, tema 
keskpika tähtajaga ja pikaajalistele kliima- 
ja energiaeesmärkidele ning kahju ja 
kahjustusi käsitlevale Varssavi 
rahvusvahelisele mehhanismile ega tohiks 
takistada nende eesmärkide saavutamist 
või rakendamist; palub seetõttu komisjonil 
tagada kliima- ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse tagamiseks vajalikud 
ELi investeeringud ning esitada vajaduse 
korral ühtlustatud ja siduvad eeskirjad; 
palub komisjonil tagada, et järgmine 
mitmeaastane finantsraamistik oleks 
täielikult kooskõlas Pariisi kokkuleppega ja 
et ükski kulutus ei oleks sellega vastuolus; 
rõhutab, kui oluline on täiendada Rohelist 
Kliimafondi, ning julgustab liikmesriike 
vähemalt kahekordistama oma panust 
esialgsesse ressursside mobiliseerimisse; 
kutsub Euroopa Investeerimispanka üles 
kiiresti lõpetama laenude andmise 
fossiilkütuste projektidele, palub 
liikmesriikidel kohaldada sama põhimõtet 
ekspordikrediiditagatiste puhul; nõuab 
spetsiaalsete riiklike tagatiste andmist 
keskkonnahoidlikele investeeringutele ning 
keskkonnahoidliku rahastamise märgiseid 
ja maksusoodustusi keskkonnahoidlikele 
investeerimisfondidele ja roheliste 
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liikmesriikidel kohaldada sama põhimõtet 
ekspordikrediiditagatiste puhul; nõuab 
spetsiaalsete riiklike tagatiste andmist 
keskkonnahoidlikele investeeringutele ning 
keskkonnahoidliku rahastamise märgiseid 
ja maksusoodustusi keskkonnahoidlikele 
investeerimisfondidele ja roheliste 
võlakirjade väljaandmiseks; rõhutab 
vajadust investeerida rohkem 
teadusuuringutesse ja tööstuslikult 
kohaldatavatesse uuendustesse;

võlakirjade väljaandmiseks; rõhutab 
vajadust investeerida rohkem 
teadusuuringutesse ja tööstuslikult 
kohaldatavatesse uuendustesse;
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52 a. peab kahetsusväärseks, et Euroopa 
Investeerimispanga energialaenupoliitika 
hiljutine läbivaatamine, millega nähakse 
ette fossiilkütuste projektide rahastamise 
järkjärguline lõpetamine alates 2021. 
aastast, võimaldab siiski heaks kiita kõik 
neljandasse ühishuviprojektide loendisse 
kuuluvad gaasitaristuprojektid, mida 
kaasrahastatakse ELi eelarvest kuni 2021. 
aasta lõpuni; rõhutab, et taristut 
käsitlevad otsused tekitavad sõltuvust 
varasematest lähenemisviisidest, ning 
nõuab seetõttu kõigi uute fossiilkütuste 
taristute, sealhulgas veeldatud maagaasi 
taristute arendamise lõpetamist;

Or. en
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Punkt 53
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53. rõhutab kliimaneutraalsele 
majandusele õiglase ülemineku tähtsust 
ning vajadust ennetava ja kaasava 
lähenemisviisi järele, et tagada inimestele 
kasu õiglasest üleminekust ning toetada 
kõige haavatavamaid piirkondi ja 
kogukondi; näeb õiglase ülemineku fondi 
loomist ühe vahendina, mida saab kasutada 
ELi tasandil, et tagada kaasav ja teadlik 
üleminek CO2-heite vähendamisest kõige 
enam mõjutatud inimestele ja 
piirkondadele ELis, näiteks 
söekaevanduspiirkonnad; tunnistab, et 
hüvitusfondid üksi ei taga õiglast 
üleminekut ning et iga üleminekupoliitika 
keskmes peaks olema terviklik ELi 
strateegia ülemineku esirinnas olevate ELi 
piirkondade arendamiseks ja 
ajakohastamiseks ning neile mõeldud 
toetus; on veendunud, et kliimamuutustega 
seotud üleminek ELis peab olema 
ökoloogiliselt, majanduslikult ja 
sotsiaalselt kestlik; nõuab, et EL ja 
liikmesriigid kehtestaksid sellega seoses 
asjakohased poliitikameetmed ja 
rahastamise, mille eeltingimus on 
asjaomaste liikmesriikide selged, 
usaldusväärsed ja jõustatavad lühi- ja 
pikaajalised kogu majandust hõlmavad 
CO2-heite vähendamise kohustused, 

53. rõhutab kliimaneutraalsele 
majandusele õiglase ülemineku tähtsust 
ning vajadust ennetava ja kaasava 
lähenemisviisi järele, et tagada inimestele 
kasu õiglasest üleminekust ning toetada 
kõige haavatavamaid piirkondi ja 
kogukondi; näeb õiglase ülemineku fondi 
loomist ühe vahendina, mida saab kasutada 
ELi tasandil, et tagada kaasav ja teadlik 
üleminek CO2-heite vähendamisest kõige 
enam mõjutatud inimestele ja 
piirkondadele ELis, näiteks 
söekaevanduspiirkonnad; tunnistab, et 
hüvitusfondid üksi ei taga õiglast 
üleminekut ning et iga üleminekupoliitika 
keskmes peaks olema terviklik ELi 
strateegia ülemineku esirinnas olevate ELi 
piirkondade arendamiseks ja 
ajakohastamiseks ning neile mõeldud 
toetus; on veendunud, et kliimamuutustega 
seotud üleminek ELis peab olema 
ökoloogiliselt, majanduslikult ja 
sotsiaalselt kestlik; nõuab, et EL ja 
liikmesriigid kehtestaksid sellega seoses 
asjakohased poliitikameetmed ja 
rahastamise, mille eeltingimus on 
asjaomaste liikmesriikide selged, 
usaldusväärsed ja jõustatavad lühi- ja 
pikaajalised kogu majandust hõlmavad 
CO2-heite vähendamise kohustused, 
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sealhulgas selliste spetsiifiliste 
poliitikameetmete integreerimine oma 
lõplikesse riiklikesse energia- ja 
kliimakavadesse, mille eesmärk on 
lõpetada aja jooksul järk-järgult söe 
kasutamine, mis on kooskõlas ELi 
kohustusega hoida globaalne soojenemine 
vastavuses Pariisi kokkuleppe pikaajaliste 
eesmärkide ja 2050. aasta 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga;

sealhulgas selliste spetsiifiliste 
poliitikameetmete integreerimine oma 
lõplikesse riiklikesse energia- ja 
kliimakavadesse, mille eesmärk on 
lõpetada aja jooksul järk-järgult söe, 
muude fossiilkütuste ja fossiilkütuste 
asendajate kasutamine, mis on kooskõlas 
ELi kohustusega hoida globaalne 
soojenemine vastavuses Pariisi kokkuleppe 
pikaajaliste eesmärkide ja 2050. aasta 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga;
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Punkt 62

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

62. toonitab, et 80 % kliimamuutuste 
tõttu ümber asunud inimestest on naised ja 
lapsed, keda kliimamuutused mõjutavad 
üldiselt rohkem ja kes kannavad suuremat 
kliimamuutuste koormat kui mehed, kuigi 
nad ei ole samavõrra kaasatud 
kliimameetmeid käsitlevasse peamisesse 
otsustusprotsessi; rõhutab seepärast, et 
kõigi tõrjutud sugude mõjuvõimu 
suurendamine ning nende täielik ja võrdne 
osalemine ja juhtpositsioon 
rahvusvahelistel foorumitel, näiteks ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsioonis, ning 
nende kaasatus riiklikes, piirkondlikes ja 
kohalikes kliimameetmetes on selliste 
meetmete edu ja tõhususe jaoks 
hädavajalikud; on arvamusel, et EL ja 
liikmesriigid peaksid täielikult toetama 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava 
rakendamist, eelkõige soolise aspekti 
integreerimise kaudu ELi kliima- ja 
arengupoliitikasse, ning peaksid edendama 
põlisrahvaste hulka kuuluvate naiste ja 
naisõiguslaste osalemist ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
protsessis;

62. toonitab, et 80 % kliimamuutuste 
tõttu ümber asunud inimestest on naised ja 
lapsed, keda kliimamuutused mõjutavad 
üldiselt rohkem ja kes kannavad suuremat 
kliimamuutuste koormat kui mehed, kuigi 
nad ei ole samavõrra kaasatud 
kliimameetmeid käsitlevasse peamisesse 
otsustusprotsessi; rõhutab seepärast, et 
kõigi tõrjutud sugude (sh naised, 
tütarlapsed ja transsoolised kogukonnad) 
mõjuvõimu suurendamine ning nende 
täielik ja võrdne osalemine ja 
juhtpositsioon rahvusvahelistel foorumitel, 
näiteks ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsioonis, ning nende kaasatus 
riiklikes, piirkondlikes ja kohalikes 
kliimameetmetes on selliste meetmete edu 
ja tõhususe jaoks hädavajalikud; on 
arvamusel, et EL ja liikmesriigid peaksid 
täielikult toetama ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni soolise 
võrdõiguslikkuse tegevuskava rakendamist, 
eelkõige soolise aspekti integreerimise 
kaudu ELi kliima- ja arengupoliitikasse, 
ning peaksid edendama põlisrahvaste hulka 
kuuluvate naiste ja naisõiguslaste osalemist 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
protsessis;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 64 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 64 a. on veendunud, et ELi 
heitkogustega kauplemise süsteem on 
ebaõnnestunud ega suuda saavutada oma 
heitkoguste vähendamise eesmärke; 
rõhutab, et rohkemate CO2-turgude 
loomine nõrgendab ja õõnestab muid 
keskkonnaalase reguleerimise vorme; 
rõhutab vajadust leida CO2 heitkogustega 
kauplemisele alternatiive ning asendada 
turupõhine lähenemine õiglasema ja 
tulemuslikuma reguleerimisega;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 70

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

70. tuletab meelde, et 23 % 
ülemaailmsetest kasvuhoonegaaside 
heitkogustest on pärit põllumajandusest; 
rõhutab, et maailma kasvavale 
elanikkonnale piisava toidu tagamiseks on 
vaja investeeringuid arukatesse 
põllumajandustehnikatesse ja 
tootmismeetoditesse, nagu metaani 
kogumine sõnnikust, väetiste tõhusam 
kasutamine, biomassi kasutamine 
tsüklites ning liha- ja 
piimatootmismeetodite täiustamine;

70. tuletab meelde, et 23 % 
ülemaailmsetest kasvuhoonegaaside 
heitkogustest on pärit põllumajandusest ja 
80 % raadamisest on seotud 
põllumajandusega üle kogu maailma; 
rõhutab, et maailma kasvavale 
elanikkonnale piisava toidu tagamiseks on 
vaja investeeringuid agroökoloogilisse 
põllumajandustootmisse ja kestlikke 
tootmis- ja tarbimismustreid; rõhutab, et 
tõhusus üksi ei ole põllumajandussektori 
CO2-heite vähendamise strateegiana 
piisav; kutsub kõiki osalisi üles edendama 
aktiivselt tervislikku ja jätkusuutlikku 
toitumist;
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Punkt 71

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

71. tuletab meelde, et kuigi 
põllumajanduses tekib ligikaudu 10 % ELi 
kasvuhoonegaaside heitkogustest, võib see 
aidata ELil vähendada heitkoguseid hea 
mullaharimise, agrometsanduse, 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja muude 
maamajandamise meetodite abil; tunnistab, 
et põllumajandusel on potentsiaal 
vähendada 2050. aastaks heitkoguseid 
ligikaudu 3,9 gigatonni CO2-ekvivalenti 
aastas, mis on umbes 8 % praegustest 
ülemaailmsetest kasvuhoonegaaside 
heitkogustest;

71. tuletab meelde, et kuigi 
põllumajanduses tekib ligikaudu 10 % ELi 
kasvuhoonegaaside heitkogustest, võib see 
aidata ELil vähendada heitkoguseid selle 
kaudu, et vähendatakse valgu 
impordisõltuvust kolmandatest maadest 
ning pestitsiidide ja väetiste kasutamist, 
aga ka hea mullaharimise, 
agrometsanduse, bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse ja muude 
maamajandamise meetodite abil; tunnistab, 
et põllumajandusel on potentsiaal 
vähendada 2050. aastaks heitkoguseid 
ligikaudu 3,9 gigatonni CO2-ekvivalenti 
aastas, mis on umbes 8 % praegustest 
ülemaailmsetest kasvuhoonegaaside 
heitkogustest;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 73

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

73. tunnistab positiivset ja olulist rolli, 
mis põllumajandussektoril võib olla 
kliimamuutuste vastu võitlemisel, ning 
rõhutab ühise põllumajanduspoliitika 
tähtsust selles, et aidata 
põllumajandustootjatel töötada välja 
kliimasäästlikke põllumajandustavasid, 
nagu CO2 sidumine ja CO2 heite 
ringlussevõtt;

73. tunnistab positiivset ja olulist rolli, 
mis põllumajandussektoril võib olla 
kliimamuutuste vastu võitlemisel, ning 
rõhutab ühise põllumajanduspoliitika 
reformimise tähtsust selles, et aidata 
põllumajandustootjatel töötada välja ja 
rakendada kliimasäästlikke 
põllumajandustavasid, nagu CO2 sidumine 
ja CO2 heite ringlussevõtt;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 113

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

113. rõhutab vajadust lõimida 
kliimaeesmärgid kõigisse ELi 
poliitikavaldkondadesse, sealhulgas 
kaubanduspoliitikasse; kutsub komisjoni 
üles tagama, et kõik ELi allkirjastatavad 
uued kaubandus- ja investeerimislepingud 
oleksid täielikult kooskõlas Pariisi 
kokkuleppe ja kestliku arengu 
eesmärkidega ning et keskkonda ja kliimat 
käsitlevad sätted oleksid õiguslikult 
siduvad ja jõustatavad; palub komisjonil 
koostada ja avaldada põhjaliku hinnangu, 
mis käsitleks olemasolevate ja tulevaste 
lepingute kooskõla Pariisi kokkuleppega; 
kutsub komisjoni üles tagama, et kõik 
kaubanduslepingud sisaldaksid siduvaid 
sätteid Pariisi kokkuleppe järgimise kohta, 
sealhulgas sätteid metsade majandamise ja 
jätkusuutliku säilitamise kohta; kutsub 
komisjoni üles pöörama erilist tähelepanu 
kaubeldavate kaupade olelusringile 
kontseptsioonist tarbimiseni, kaitsma 
loodusvarasid ja võtma arvesse 
kumulatiivset mõju, sealhulgas 
transpordile;

113. rõhutab vajadust lõimida 
kliimaeesmärgid kõigisse ELi 
poliitikavaldkondadesse, sealhulgas 
kaubanduspoliitikasse; kutsub komisjoni 
üles tagama, et kõik ELi allkirjastatavad 
uued kaubandus- ja investeerimislepingud 
oleksid täielikult kooskõlas Pariisi 
kokkuleppe ja kestliku arengu 
eesmärkidega ning et keskkonda ja kliimat 
käsitlevad sätted oleksid õiguslikult 
siduvad ja jõustatavad; palub komisjonil 
koostada ja avaldada põhjaliku hinnangu, 
mis käsitleks olemasolevate ja tulevaste 
lepingute kooskõla Pariisi kokkuleppega; 
kutsub komisjoni üles tagama, et kõik 
kaubanduslepingud sisaldaksid siduvaid 
sätteid Pariisi kokkuleppe 1,5 °C eesmärgi 
järgimise kohta, sealhulgas sätteid metsade 
majandamise ja jätkusuutliku säilitamise 
kohta; kutsub komisjoni üles pöörama 
erilist tähelepanu kaubeldavate kaupade 
olelusringile kontseptsioonist tarbimiseni, 
kaitsma loodusvarasid ja võtma arvesse 
kumulatiivset mõju, sealhulgas 
transpordile;
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Punkt 114 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 114 a. usub, et maailmakaubanduse 
liberaliseerimisel on märkimisväärne 
mõju energiatarbimise ja 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurendamisele; nõuab seetõttu, et uusi 
vabakaubanduslepinguid ei sõlmitaks; on 
vastu neoliberaalsele poliitikale, millega 
eelistatakse suurettevõtteid ja kantakse 
kliimakriisi koormus üle inimestele; 
mõistab hukka neoliberaalse poliitika ja 
programmid, mis annavad 
põllumajandusettevõtetele vabad käed 
suveräänsete riikide loodusliku rikkuse 
omandamiseks;
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