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B9-0044/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa rohelise kokkuleppe kohta
(2019/2956(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni (UNFCCC) ja selle Kyoto 
protokolli,

– võttes arvesse 12. detsembril 2015. aastal Pariisis toimunud ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungjärgul (COP21) vastu võetud 
kokkulepet (Pariisi kokkulepe),

– võttes arvesse ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni,

– võttes arvesse kõige uuemaid ja põhjalikumaid kliimamuutuste kahjulikku mõju 
käsitlevaid teaduslikke tõendeid, mis on esitatud valitsustevahelise kliimamuutuste 
rühma (IPCC) eriaruandes ülemaailmse soojenemise kohta 1,5°C võrra, selle 
viiendas hindamisaruandes (AR5) ja kokkuvõtvas aruandes, eriaruandes kliimamuutuste 
ja maa kohta ning eriaruandes ookeani ja krüosfääri kohta muutuvas kliimas,

– võttes arvesse Euroopa Keskkonnaameti aruannet „Euroopa keskkond – hetkeolukord ja 
väljavaated 2020. aastal. Teadmised kestlikule Euroopale üleminekuks“,

– võttes arvesse ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 ja kestliku arengu 
eesmärke ning komisjoni 30. jaanuari 2019. aasta aruteludokumenti „Euroopa kestliku 
arengu saavutamine aastaks 2030“ (COM(2019)0022),

– võttes arvesse komisjoni 23. juuli 2019. aasta teatist „Ulatuslikumad ELi meetmed 
maailma metsade kaitseks ja taastamiseks“ (COM(2019)0352) ja komisjoni 20. 
septembri 2013. aasta teatist „Uus ELi metsastrateegia metsade ja metsandussektori 
jaoks“ (COM(2013)0659),

– võttes arvesse valitsustevahelise bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid 
käsitleva teaduslik-poliitilise foorumi 31. mail 2019. aastal avaldatud bioloogilise 
mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste ülemaailmses hindamisaruandes kirjeldatud 
ülisuurt elurikkuse hävimise ohtu,

– võttes arvesse UNFCCC osaliste konverentsi 25. istungjärku (COP25), mis toimus 2.–
13. detsembril 2019. aastal Hispaanias Madridis,

– võttes arvesse 2020. aasta detsembris toimuvat UNFCCC osaliste konverentsi 
26. istungjärku ja tõsiasja, et kõik raamkonventsiooni osalised peavad suurendama oma 
riiklikult kindlaksmääratud panust kooskõlas Pariisi kokkuleppe eesmärkidega,

– võttes arvesse bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 15. 
istungjärku (COP15), mis toimub 2020. aasta oktoobris Hiinas Kunmingis ja kus 
osalised peavad bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamiseks tegema otsuse 
2020. aasta järgse ülemaailmse raamistiku kohta,
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– võttes arvesse oma 14. märtsi 2019. aasta resolutsiooni kliimamuutuste kohta – Euroopa 
pikaajaline strateegiline visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja 
kliimaneutraalse majanduseni kooskõlas Pariisi kokkuleppega1,

– võttes arvesse oma 28. novembri 2019. aasta resolutsiooni kliima- ja keskkonnaalase 
hädaolukorra kohta2,

– võttes arvesse oma 28. novembri 2019. aasta resolutsiooni Hispaanias Madridis toimuva 
2019. aasta ÜRO kliimamuutuste konverentsi (COP25) kohta3,

– võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 153 töötajate sotsiaalkaitse kohta,

– võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 9, mis kohustab ELi edendama kõrget 
tööhõive taset, tagama piisava sotsiaalse kaitse, võitlema sotsiaalse tõrjutuse vastu ning 
kindlustama hariduse, koolituse ja inimeste tervise kaitse kõrge taseme,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu määrus Euroopa Sotsiaalfondi+ (ESF+) kohta,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioone ja soovitusi,

– võttes arvesse oma 14. septembri 2016. aasta resolutsiooni sotsiaalse dumpingu kohta 
Euroopa Liidus4,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu muudetud Euroopa sotsiaalhartat,

– võttes arvesse Bostoni Ülikooli 2019. aasta uuringut „Pentagoni kütusetarbimine, 
kliimamuutused ja sõjakulud“,

– võttes arvesse ÜRO Arenguprogrammi 2019. aasta inimarengu aruannet,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et tingimata tuleb võtta kiireid ja ulatuslikke meetmeid, et piirata 
ülemaailmset soojenemist 1,5 °C-ga ning vältida massilist elurikkuse kadu, 
ökosüsteemide vaesumist, ressursside nappust, saastamist ja terviseohtude suurenemist; 
arvestades, et kliimakriisi mõju on juba tunda kogu maailmas ja see süveneb jätkuvalt 
murettekitava kiirusega;

B. arvestades, et ÜRO Arenguprogrammi 2019. aasta inimarengu aruandes leitakse, et 
inimarengu erinevused on endiselt laialt levinud ja et esile on kerkimas uut liiki 
ebavõrdsuse ilmingud; arvestades, et sotsiaalse ja majandusliku ebavõrdsuse kasvu 
vastu tuleb kiiresti midagi ette võtta ja teha seda samaaegselt kõigi kliimameetmetega;

C. arvestades, et kliima- ja keskkonnakriis nõuavad meetmeid, mis lahknevad nende 
mõlema algpõhjuseks olevast majanduskasvu absolutiseerimisest, ning et Euroopa 

1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0217.
2 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0078.
3 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0079.
4 ELT C 204, 13.6.2018, lk 111.
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roheline kokkulepe peab märkima nimetatud hukatusliku kinnisidee lõpu algust;

D. arvestades, et ainuüksi suured nafta- ja gaasifirmad on alates 2010. aastast kulutanud 
ELis lobitöö tegemisele 250 miljonit eurot; arvestades, et ülemaailmne kliimastreik toob 
üle kogu maailma kokku sadu miljoneid inimesi, kes nõuavad, et fossiilkütusefirmade 
huvide ülemvõim peab lõppema;

E. arvestades, et meil on nüüd võimalus esitada ambitsioonikas, terviklik ja kõikehõlmav 
investeerimis- ja üleminekukava, mis tugineb demokraatiale, reguleerimisele ja üldsuse 
kontrollile; arvestades, et turujõudude tekitatud probleemide lahendamist ei saa jätta 
nende samade jõudude hooleks ning seetõttu on rohelise kokkuleppe mõiste tippteaduse 
poolt nõutava arengu tähistamiseks ebapiisav;

F. arvestades, et meile on jäänud viimane võimalus nimetatud sotsiaalsete ja 
keskkonnakriiside lahendamiseks; arvestades, et nende ühiste probleemide 
tulemuslikuks leevendamiseks tuleb kõiki nimetatud kriise käsitleda kompleksselt; 
arvestades, et komisjoni praegune koosseis on viimane, kes saab veel esitada 
ettepanekuid nende kriiside lahendamiseks ja ta ei tohi selles ebaõnnestuda;

G. arvestades, et roheline kokkulepe peab tooma kaasa radikaalse, süstemaatilise ja 
ülemaailmse revolutsiooni meie tootmis-, tarbimis- ja turustamisviisides, parandama 
inimeste elu ja vähendama samal ajal meie ühiskondade CO2-heidet; arvestades, et see 
peab olema õiglane ja kõigile kasulik; arvestades, et nimetatud kriisid tõendavad 
vajadust tegutseda üheskoos teistsuguse Euroopa rajamiseks, kus meie planeeti ja 
inimesi peetakse kasumist tähtsamaks;

1. tuletab meelde, et kliimakriis ja bioloogilise mitmekesisuse kriis ning kasvav sotsiaalne 
ja majanduslik ebavõrdsus on kõige olulisemad inimkonna ees seisvad väljakutsed ning 
et Euroopa roheline kokkulepe võimaldab neid ühiselt ja tulemuslikult lahendada; 
toonitab, et üksnes poliitika põhjalik muutmine, õigeaegne rahvusvaheline koostöö, 
solidaarsus ja ambitsioonikad kohustused võimaldavad hoida globaalse soojenemise alla 
1,5 °C ja vähendada ebavõrdsust; on veendunud, et Euroopa roheline kokkulepe peab 
olema ümberkujundava loomuga ning tooma kaasa radikaalse, süstemaatilise ja 
ülemaailmse revolutsiooni meie tootmis-, tarbimis- ja turustamisviisides;

2. tunnustab komisjoni rohelise kokkuleppe ettepanekut; rõhutab, et Euroopa roheline 
kokkulepe peab toetama kestliku arengu eesmärki, kaitsma ja tugevdama ELi 
ökosüsteeme, tagama nende kaitse ning kaitsma inimeste tervist ja heaolu keskkonnaga 
seotud ohtude ja mõjude eest; toonitab, et Euroopa roheline kokkulepe on lisaks 
tõhustatud kliimapoliitikale ka investeerimiskava, mis peaks majanduse ja ühiskonna 
täielikult ümber kujundama ja seadma need kindlalt keskkonnasäästlikule rajale, kus 
kaitstakse sotsiaalseid õigusi ja parandatakse kõigi meie planeedi asukate elu; rõhutab, 
et kestliku arengu eesmärgid peaksid moodustama poliitika kujundamise ja rakendamise 
üldraamistiku;

3. on veendunud, et Euroopa rohelises kokkuleppes peab kesksel kohal olema solidaarsus 
ja see peab olema väljapoole suunatud kokkulepe; toonitab, et Euroopa rohelises 
kokkuleppes tuleb üheskoos käsitleda sotsiaalset õiglust, sotsiaalset ja majanduslikku 
ebavõrdsust ja ülemaailmset soojenemist; rõhutab, kui tähtis on õiglase ülemineku 
tagamiseks austada ja tõhustada sotsiaaldialoogi kõigil tasanditel ja kõigis sektorites, 
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eelkõige ametiühingutega; kinnitab sellega seoses liidu kohustust tunnustada ja 
edendada sotsiaalpartnerite rolli; on veendunud, et Euroopa roheline kokkulepe peab 
põhinema kliimaõigluse põhimõtetel ning tuginema tippteadusele ja olema sellega igati 
kooskõlas;

4. on vastu märksõnade ja loosungite kasutamisele, millega varjatakse madalaid 
ambitsioone ning mõjutuid ja pahupidiseid turupõhiseid kliimameetmeid, mis 
lõppkokkuvõttes soosivad suurettevõtteid ja fossiilkütuste tootjaid; peab Euroopa 
rohelist kokkulepet võimaluseks murda vabaks neoliberaalsest raamistikust ning ELi 
võimaluseks tunnistada lõpuks oma kliimavõlga ja ajaloolist kohustust teha rohkem; on 
veendunud, et kliima-hädaolukorras on tasapisi tegutsemine kahetsusväärselt ebapiisav 
ning et Euroopa roheline kokkulepe peab olema radikaalne ja ümberkujundav 
programm, mis toob kaasa kiired, kaugeleulatuvad ja enneolematud muutused meie 
majanduses ja ühiskonnas; on vastu turgude integreerimisele kui suurettevõtete huve 
teenivale võrdsete tingimuste loomisele ning nõuab sellistes strateegilistes 
valdkondades nagu energia ja tööstus tugevat avalikku sektorit, mis suudab täita 
keskkonnaeesmärgid ning samas vähendada sotsiaalset ja territoriaalset ebavõrdsust;

5. juhib tähelepanu sellele, et ühekülgne majanduskasvu rõhutamine on tekitanud kliima- 
ja elurikkuse-alase hädaolukorra; märgib, et probleeme ei saa lahendada sellesama 
mõttelaadiga, mis neid põhjustas; taunib asjaolu, et komisjon kujundab Euroopa rohelist 
kokkulepet uue majanduskasvu strateegiana; rõhutab vajadust rakendada 
majandusmudeleid, milles majanduskasvu põhimõtte pimesi järgimise asemel võetakse 
arvesse planeedi piiranguid, sotsiaalseid vajadusi ja inimõigusi;

6. toetab kõikehõlmavat ja sisukat soolist perspektiivi kõikides poliitikavaldkondades ning 
eelkõige kliima- ja sotsiaalpoliitikas, arvestades seda, et kasinusmeetmed, sotsiaalne 
tõrjutus ja kliimamuutused tabavad kõige rängemini naisi ja marginaliseeritud 
sugupooli; kinnitab, et oma eesmärkide edukaks ja tulemuslikuks saavutamiseks peab 
Euroopa rohelisel kokkuleppel olema sooline perspektiiv; nõuab, et EL ja selle 
liikmesriigid viiksid täielikult ellu COP25-l kokku lepitud uue soolise võrdõiguslikkuse 
tegevuskava;

7. on veendunud, et kapitalism ei ole ega saa kunagi olema keskkonnasõbralik; on 
seisukohal, et valitsev sotsiaal-majanduslik süsteem on olemuslikult jätkusuutmatu ning 
kapitalistlik akumulatsioon on täielikult vastuolus planeedi füüsiliste piirangutega ja 
lõhub tasakaalu, millest sõltub igasugune elu; taunib inimeste keskkonnamurede 
ärakasutamist kapitalistliku akumulatsiooni jätkamise huvides, laiendades seda uutele 
akumulatsioonivaldkondadele ja luues uusi looduse erastamise vorme (nn 
looduskapital), selleks et tegelike keskkonnamurede arvel äri teha, ilma nende murede 
aluseks olevaid probleeme tegelikult lahendamata; väidab, et kliimamuutuste 
leevendamine on lahutamatu rahuvõitlusest ning võitlusest sotsiaalse ja majandusliku 
ebavõrdsuse vastu;

Kõrgemate ELi kliimaeesmärkide seadmine 2030. ja 2050. aastaks

8. rõhutab, et EL peab ühise ja samas diferentseeritud vastutuse põhimõtet silmas pidades 
näitama eeskuju ja esitama vähemalt 70 % suuruse läbivaadatud riiklikult 
kindlaksmääratud panuse aegsasti enne Glasgow’s toimuvat COP26, et teistele 
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osalistele jääks piisavalt aega reageerida sellele ambitsioonikale signaalile oma 
läbivaadatud eesmärkidega; rõhutab, et ambitsioonikaid CO2-heite vähendamise 
eesmärke ei tohiks pidada majandust koormavateks, vaid tegelikult rajavad need aluse 
ambitsioonikale CO2-heite vähendamise poliitikale, mida tuleb järgida kõigis 
valdkondades;

9. taunib asjaolu, et EL on järjekindlalt toetanud eesmärke, mis ei ole kooskõlas Pariisi 
kokkuleppe 1,5 °C eesmärgiga, ning et liikmesriigid on nõukogus oma ambitsioonikust 
ohjeldanud; taunib asjaolu, et ELi praegune poliitika vähendab 2050. aastaks 
kasvuhoonegaaside heidet hinnanguliselt ainult 60 %; märgib eelkõige, et 
taastuvenergia direktiiv ja energiatõhususe direktiiv, mille eesmärgid aastaks 2030 on 
vastavalt 32 % ja 32,5 %, on kaugel sellest, mis on vajalik, et hoida globaalne 
soojenemine alla 1,5 °C, ning need ei kajasta vajalikku ambitsioonikust;

10. märgib murega fossiilkütusefirmade ja teiste lobitöö varasemat ja jätkuvat kahjulikku 
mõju ELi poliitikakujundamisele ning juhib eriti tähelepanu nõukogu tegevuse vähesele 
läbipaistvusele;

11. on vastu loodusele rahalise väärtuse andmisele ja saastamisõigustega kauplemisele; 
nõuab kasvuhoonegaaside heitkoguste reguleerimist normatiivide kaudu; nõuab 
kasvuhoonegaaside heitkoguste piiramise poliitikat, mille aluseks oleks ÜRO 
määratletud ja kontrollitav reguleerimine;

12. peab hädavajalikuks, et komisjon hakkaks Euroopa rohelist kokkulepet viivitamata ellu 
viima ega korraldaks täiendavaid hindamisi seal, kus teaduslikud järeldused on 
vaieldamatud; peab selliseid katseid viivitamistaktikaks, mis aeglustab üleminekut; 
kordab, et Euroopa Parlament on kuulutanud välja kliima- ja keskkonnakriisi ning et EL 
peab vastavalt tegutsema, seades ja rakendades ambitsioonikad CO2-heite vähendamise 
eesmärgid, mis tuleks saavutada hiljemalt 2040. aastaks;

13. võtab murelikult teadmiseks ELi CO2-heite vähendamise pikaajalise strateegia 
arengudünaamikad ja liigse tuginemise tehnoloogilistele lahendustele, millest enamikku 
ei ole veel masskasutuseks välja töötatud; nõuab, et ELi energeetiline üleminek peab 
tähendama üleminekut täielikult taastuvenergial põhinevale süsteemile hiljemalt 2050. 
aastaks;

14. peab Euroopa rohelist kokkulepet käsitlevas teatises esitatud ELi riiklikult 
kindlaksmääratud panuste kahes järgus läbivaatamist märguandeks 
fossiilkütusefirmadele, et nad tõhustaksid sihipärast lobitööd, ning leiab, et see saadab 
teistele Pariisi kokkuleppe osalistele vastuolulise signaali ELi 2030. aasta eesmärkide 
kohta; rõhutab, et CO2-heite 50 %-lt 55 %-le vähendamise raskuste liigne rõhutamine ei 
haaku ülemaailmse liidri rolliga – vastupidi, see annab rohkem võimalusi madalate 
riiklikult kindlaksmääratud panuste õigustamiseks;

15. jääb kriitiliseks komisjoni esitatud kliimaneutraalsuse kontseptsiooni suhtes, kuna 
sellest on välja jäetud riikidevaheliste sektorite, näiteks lennunduse ja laevanduse ning 
rahvusvaheliste ettevõtete väärtusahelate kasvuhoonegaaside heited, ning samal ajal 
propageeritakse tasakaalustavaid meetmeid ja näiliste CO2-turgude kasutamist, millega 
antakse saastamisele ja loodusvaradele rahaline väärtus; on seisukohal, et nn 
kliimaneutraalsuse rõhutamine juhib tähelepanu kõrvale vajaduselt loobuda 
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fossiilkütustest ja jõuda kestlikkuseni regulatsioonide abil; on kindlalt veendunud 
vajaduses pöörata tähelepanu CO2-heite ulatuslikule vähendamisele vastutustundlikul ja 
õiglasel viisil, mis nõuab otsustavat üleminekut taastuvenergiale ja fossiilkütusteta 
tuleviku kavandamist; hoiatab ohu eest, et CO2-neutraalsuse saavutamiseks tuginetakse 
tulevastele mahukatele süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogiatele, samas 
kui praegu puuduvad tõendid selle kohta, et selliseid tehnoloogiaid saaks olulises mahus 
luua ja kasutusele võtta; hoiatab, et ohtlik on panna lootused sellistele looduslikele CO2 
neeldajatele nagu ookeanid, metsad ja pinnas, mille keerukaid toimemehhanisme ja 
dünaamikat veel põhjalikult ei tunta;

16. kutsub komisjoni üles esitama ambitsioonika kliimaseaduse, milles sätestatakse 
vastutustundlikud eesmärgid ja võetakse arvesse kaudseid heitkoguseid;

17. ootab uut ja ambitsioonikamat ELi kliimamuutustega kohanemise strateegiat ning 
ootab, et see soodustaks muutuste leevendamise ja nendega kohanemise tasakaalustatud 
rahastamist ning keskenduks uue jõuga kliimamuutustega kohanemisele;

Puhas, taskukohane ning kindel energia

18. tuletab meelde, et energiapoliitika on seotud inimestega ning selle esmane ja peamine 
eesmärk peab olema võrdne juurdepääs energiale, milleks tuleb tagada õigus energiale; 
leiab, et energia- ja kliimakriis on tihedalt seotud ning toonitab, et Euroopa roheline 
kokkulepe võiks leevendada ebavõrdsust ja kliimakriisi ökoloogilisele üleminekule 
viiva sotsiaalpoliitika kaudu; tuletab meelde õigust kodule ja rõhutab, kuidas Euroopa 
roheline kokkulepe saab tagada selle õiguse, kaotada kütteostuvõimetuse ja saavutada 
CO2-heite vähendamise ühel ajal piisavate ambitsioonide ja hästi rahastatud 
poliitikameetmetega;

19. taunib energiasektorite erastamist, mis toob kaasa hinnatõusu ja suurendab 
kütteostuvõimetust; toonitab, et energia on avalik hüve ning et taskukohase 
taastuvenergia kättesaadavus on põhiõigus; nõuab avaliku sektori omandisse ja 
juhtimise alla toodud energiasüsteemide demokratiseerimist ja detsentraliseerimist ning 
kogukonna tasandi energiaprojektide laiendamist nii, et suureneks nende ökoloogiline ja 
sotsiaalne suunitlus; väljendab tõsist muret kütteostuvõimetute või kütteostuvõimetusest 
mõjutatud leibkondade hirmutavalt suure arvu pärast ELis ning kordab, et säästva ja 
taskukohase energia võrdne kättesaadavus on põhiõigus, mistõttu elektri- ja/või 
soojusvõrgust lahtiühendamine tuleks keelata; on lisaks veendunud, et hoonete 
energiatõhususmeetmed võivad parandada eluasemevaldkonna olukorda ja aidata 
leevendada kütteostuvõimetust; rõhutab seejuures, et renoveerimiskulud ei peaks jääma 
üürnike kanda;

20. taunib tehnoloogianeutraalsuse mõiste kasutamist eufemismina, mis varjab tegelikku 
keskendumist kapitalimahukatele tehnoloogiatele, mis tagavad Euroopa rohelise 
kokkuleppe stsenaariumis suurte energiafirmade hegemoonia; mõistab hukka 
fossiilkütuseprojektide suure arvu ühishuviprojektide neljandas nimekirjas, mis 
süvendab takerdumist fossiilkütustel põhinevasse majandusse;

21. palub komisjonil suurendada renoveeritavate üldkasutatavate hoonete määra ning 
laiendada hoonete energiatõhususe direktiivi kohaldamisala; nõuab, et komisjon 
kehtestaks taastuvenergia direktiivi ja energiatõhususe direktiivi raames rangemad 
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eesmärgid; on veendunud, et nn renoveerimislaine algatus peaks hõlmama konkreetseid 
tegevusi ja meetmeid, mille eesmärk on toetada nii avaliku kui ka erasektori hoonete 
renoveerimist energiasäästuhooneteks aastaks 2050; palub, et komisjon ja liikmesriigid 
kaaluksid renoveeritavate üldkasutatavate hoonete määra suurendamist ja tagaksid 
piisava riikliku rahastamise koos samaaegse õiglaste töövõimaluste loomisega;

22. väljendab muret selle pärast, et komisjon ja mõned liikmesriigid propageerivad 
kliimakriisi lahendusena tuumaenergiat, vaatamata sellega kaasnevatele julgeoleku- ja 
ohutusprobleemidele ning asjaolule, et tuumajäätmete käitlemise küsimus ei ole 
lahendatud;

23. väljendab muret komisjoni huvi pärast nn CO2-heidet vähendava gaasi vastu ning 
selgituste pärast, mille kohaselt gaasi toomist ELi CO2-heite piiramise strateegiasse 
põhjendatakse selle varustuskindluse ja taskukohasusega; palub, et komisjon esitaks 
pikemalt viivitamata muudetud TEN-E määruse, et tagada järgmise, viienda 
ühishuviprojektide loetelu vastavus uutele, Pariisi kokkuleppega kooskõlas olevatele 
kriteeriumidele;

Tööstuse kaasamine puhta ringmajanduse saavutamiseks

24. rõhutab tungivat vajadust tagada ringmajanduse põhimõtete tõelise tähenduse täielik 
rakendamine kõigis õigusaktides ja protsessides, kuna materjalivoogude ja jäätmetekke 
statistika näitab, et ringmajandus on alles lapsekingades, samas kui tõeline 
ringmajandus suudab minimeerida jäätmeteket ja loodusvarade kaevandamist, tõsta 
ressursitõusust, vähendada kasvuhoonegaaside heidet ja aidata säilitada bioloogilist 
mitmekesisust; on veendunud, et investeeringud, täiendav õigusloome ja tulemuste 
jälgimine on siin väga tähtsad;

25. rõhutab vajadust edendada keeldumise, vähendamise, korduskasutamise, ringlussevõtu 
ja parandamise põhimõtete alusel kohalikku tarbimist ja tootmist, teha lõpp planeeritud 
aegumistähtajaga seotud äristrateegiatele, kus toodete kasutusaeg on lühike ja need 
tuleb asendada, ning kohandada tarbimine planeedi võimalustega; on veendunud, et 
kestliku tarbimise saavutamiseks on hädavajalik õigus remontimisele ja IT-teenuste 
jätkuv toetamine; nõuab nende õiguste sätestamist ELi õiguses;

26. kutsub komisjoni üles esitama ettepanekuid, et teha lõpp jäätmekaubandusele, mis on 
eriti kahjulik kolmandate riikide kaitsetumatele inimestele ja keskkonnale, ning aidata 
tõsta võimet lahendada meie jäätmete probleem ELi-siseselt;

27. kutsub kõiki ELi institutsioone, liikmesriike ja kohalikke ametiasutusi üles tagama, et 
kõik nende avalikud hanked, sealhulgas digitaaltehnoloogia hanked, vastaksid rangetele 
keskkonna- ja inimõiguste normidele; palub komisjonil uurida, kas kehtivad ELi ja 
riiklikud riigihankealased õigusaktid ja tavad on kooskõlas ELi ja selle liikmesriikide 
keskkonna- ja inimõiguste alaste kohustustega; kutsub komisjoni üles muutma ELi 
riigihankedirektiive, tagamaks et suured avaliku sektori hankijad koostaksid, avaldaksid 
ja jõustaksid hoolsuskohustuse kavad, et tagada ÜRO äritegevuse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtete, OECD rahvusvaheliste ettevõtete suuniste ja ILO põhikonventsioonide 
järgimine kõigis oma tarneahelates; nõuab, et ELi institutsioonid näitaksid eeskuju, 
järgides oma hangetes sotsiaalselt vastutustundlikke riigihankeid käsitlevaid suuniseid 
ja avaliku sektori hankijate parimaid tavasid;
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28. rõhutab, et biolagunevate ja bioressursipõhiste plastmaterjalide idee on vastuolus 
ringmajanduse põhimõtetega ning et tähelepanu tuleb pöörata plastikoguste 
vähendamisele ja suletud ahelaga plastimajanduse loomisele; kutsub komisjoni üles 
edendama ja seadustama täielikult ringluspõhist plastimajandust, mis välistab 
biolagunevad ja bioressursipõhised plastmaterjalid; on veendunud, et ühelgi ettevõttel ei 
tohiks olla õigust saastata; kutsub komisjoni üles rakendama ühekordselt kasutatava 
plasti suhtes jõulisemaid meetmeid, sealhulgas ulatuslikumaid tootjavastutuse süsteeme; 
tuletab meelde, et tooraine- või energiatarnete tagamine ei tohiks põhjustada 
geopoliitilist võitlust, keskkonnakahjusid mahajäänud piirkondades ega mis tahes kujul 
neokolonialismi;

29. kutsub komisjoni üles esitama tõeliselt ümberkujundavat uut ringmajanduse 
tegevuskava kindlate meetmetega, mis tugevdavad laiendatud tootjavastutust ja 
reguleerivad kestlikkusele suunatud tootekujundust; toonitab vajadust laiendada 
ökodisaini ja energiamärgistust käsitlevaid määrusi nii, et need hõlmaksid kõiki peamisi 
tooteliike; rõhutab vajadust toetada digitehnoloogiate kasutuselevõttu regulatiivsete 
meetmetega, mis aitavad parandada IKT väärtusahelate sotsiaalset ja ökoloogilist 
kestlikkust, ning vajadust tagada digiteerimismeetmete ühitamine kestliku arengu 
eesmärkide ning kliima-, energia- ja keskkonnapoliitika sihteesmärkidega;

30. tunnistab, et tööstus- ja tööhõivepoliitika vajavad struktuurimuutusi tulenevalt Euroopa 
tööstuse, eelkõige energiamahukate sektorite CO2-heite ulatuslikust vähendamisest; 
rõhutab lisaks, et need tegevuspoliitikad peavad tagama töökohtade loomise, paremad 
töötingimused ja -õigused ja suuremad palgad, ning rõhutab, et on vaja tagatisi 
tööstuses olevate töökohtade arvu säilitamiseks; rõhutab sellega seoses, kui tähtis on 
austada ja tõhustada sotsiaaldialoogi kõigil tasanditel ja kõigis sektorites, eelkõige 
ametiühingutega; rõhutab, et avaliku sektori investeeringud on hädavajalikud, et pöörata 
ümber turuloogikast tingitud ebavõrdne areng ning tagada seeläbi Euroopa Liidus 
kvaliteetsed töökohad ja tugev ühtekuuluvuspoliitika;

31. palub komisjonil esitada ELi tööstuspoliitika, mille kohaselt regulatiivsete meetmetega 
kiiremas korras käivitatakse ELi tööstuse ja eelkõige energiamahukate tööstusharude 
CO2-heite ulatuslik vähendamine; nõuab nende muutustega kohanemiseks piisavaid 
investeeringuid tööjõu koolitusse ja haridusse, mis tagaks selle, et ühtegi piirkonda ei 
jäeta kõrvale; toonitab, et tõeline ringmajandus loob ringlussevõtu, hoolduse, remondi, 
korduskasutamise ja ümbertöötlemise valdkonnas täiendavaid kvaliteetseid töökohti;

32. palub, et komisjon muudaks oma riigiabi eeskirju, tagamaks et näiteks taastuvenergia 
valdkond, raudteetransport ja hoonete renoveerimine võiksid riigiabist kasu saada; 
taunib asjaolu, et praegused riigiabi eeskirjad soosivad kivisöe- ja tuumaenergiat (seda 
näitavad otsus Hinkley Point C ja Paks II tuumajaamade kohta ning kivisöe-
elektrijaamade võimsuse tagamise mehhanismid);

Säästvale ja arukale liikuvusele ülemineku kiirendamine

33. ootab huviga komisjoni 2020. aasta säästva ja aruka liikuvuse strateegiat ning loodab, et 
see muudab põhjalikult transpordisüsteeme kogu Euroopas, suurendades kaubaveo 
mitmeliigilise transpordi ümbersuunamist raudteedele ja siseveeteedele ning edendades 
keskkonnahoidlikku logistikat ja kaubaveomahtude vähendamist;
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34. rõhutab, et ühistranspordi hoidmine ja säilitamine riigi omandis on kõige tõhusam viis 
transpordisektori tõhusa CO2-heite vähendamise suunamiseks ja võimaldamiseks ning 
elanikkonna liikuvuse õiguse tagamiseks; nõuab käimasolevate või juba lõpuleviidud 
liberaliseerimisprotsesside tagasipööramist transpordisektoris, mis toob üldiselt kaasa 
taristu, seadmete ja osutatavate teenuste halvenemise; rõhutab, et avalike teenuste, 
näiteks transpordi erastamine kahjustab töötajate õigusi;

35. kutsub liikmesriike üles rakendama tasuta ühistranspordisüsteeme, integreerides ühtse 
mitmeliigilise transpordi piletisüsteemi eri transpordisüsteemidesse ja ühissõidukite 
ühiskasutuse süsteemidesse, tagades juurdepääsu kõigile elanikkonnarühmadele ja luues 
samal ajal stiimuleid autokasutuse vähendamiseks; 

36. rõhutab, et linnade kestlik areng vähendab vajadust individuaalse transpordi järele, 
luues kohalikes kogukondades kvaliteetseid töökohti ja vältides pendelrändajate 
kogukondade nähtust; rõhutab, et keskkonnahoidlikumad linnad ja vähese CO2-heitega 
ühistransport on linnapiirkondades aruka kestliku liikuvuse olulised elemendid; nõuab 
tungivalt, et linnad ja omavalitsused suunaksid põhitähelepanu teede asemel jalgratta- ja 
kõndimistaristule ning investeeringute tegemisele alternatiivkütuste taristu jaoks 
sobivate võrkude kasutuselevõttu; palub komisjonil ja liikmesriikidel toetada avalikku 
huvi pakkuvaid linna- ja maapiirkondade liikuvuskavu ning kaasata kõik uued 
transpordiliigid, et parandada kodanikele pakutavate teenuste kvaliteeti ja vähendada 
linnade keskkonnakulu; kutsub komisjoni, liikmesriike ja sidusrühmi üles edendama 
kohalikku tootmist;

37. rõhutab vajadust tõhusa ja kaasava ühistranspordi järele, mis hõlmaks linna-, 
linnalähedasi ja maapiirkondi ning mis peaks olema kättesaadav piiratud 
liikumisvõimega isikutele; rõhutab vajadust kiire, taskukohase ja usaldusväärse 
rongivõrgustiku järele kõigi suuremate Euroopa linnade vahel, et vältida ja vähendada 
vajadust Euroopa-siseste lendude järele; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
märkimisväärselt suurendama jõupingutusi ja investeeringuid selle eesmärgi 
saavutamiseks, kaotades samal ajal järk-järgult kõik olemasolevad stiimulid, mis on 
selle eesmärgiga vastuolus; osutab transporditaristu projektide rahastamise tähtsusele 
kliimaeesmärkide saavutamiseks ja piiriülese koostöö tähtsusele liikmesriikide vahel; 
on seisukohal, et ELi vahendite eraldamisel transpordile peaks üks 
rahastamiskõlblikkuse kriteeriume olema projekti sobivus kliimaeesmärkide 
saavutamiseks;

38. on vastu heitkogustega kauplemise süsteemide edasisele laiendamisele teistesse 
sektoritesse, näiteks laevandusse, ning nõuab regulatiivseid lähenemisviise CO2-heite 
vähendamiseks kõigis sektorites; nõuab, et meretranspordis seataks ambitsioonikad 
CO2, SOx, tahkete osakeste ja NOx vähendamise eesmärgid, mis hõlmavad 
transpordisaaste maksimaalset vähendamist rahvusvahelise kaubanduspoliitika 
eesmärkide hulgas;

39. kutsub komisjoni üles püüdlema ambitsioonikalt lennunduse heitkoguste vähendamise 
poole ja tegema viivitamata ettepaneku lõpetada igasuguste tasuta saastekvootide 
andmine lennuettevõtjatele ELi heitkogustega kauplemise süsteemi raames ning 
nõudma rahvusvahelise lennunduse süsinikdioksiidi kompensatsiooni ja vähendamise 
süsteemi (CORSIA) kava täielikku kooskõlla viimist kehtivate ELi õigusaktidega ja 
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kavandatud heitkoguste vähendamise kohustustega;

40. taunib asjaolu, et suurimatele saastavatele tööstusharudele, näiteks lennundusele antakse 
petrooli maksuvabastuse, fossiilkütuste toetuste ja kogu ELi hõlmava piletimaksu 
ühtlustamise puudumise kaudu väga suuri toetusi; rõhutab, et sellised toetused ei taga 
võrdseid tingimusi mõne kestlikuma transpordiliigiga, kui neid kohaldatakse samadel 
asjaoludel; rõhutab, et nii komisjon kui ka liikmesriigid vastutavad „saastaja maksab“ 
põhimõtte kohaldamise eest lennunduses; märgib, et liikmesriigid on minevikus 
nõustunud mittekasumlikele söeküttel töötavatele elektrijaamadele antava tegevusabi 
järkjärgulise kaotamisega, kuid mittekasumlikele lennujaamadele antakse jätkuvalt 
tegevusabi; nõuab, et põhimõtet „saastaja maksab“ kohaldataks ka luksuslike 
transpordiliikide, näiteks linnamaasturite ja luksuslaevade suhtes, ning nõuab 
eralennukite keelustamist;

41. juhib tähelepanu sellele, et andmesideühendusega ja automatiseeritud autode arendamist 
on suuresti ajendanud tehnoloogia; nõuab seetõttu, et uuritaks sellise tehnoloogia 
sotsiaalset mõju ning vastavust inim- ja keskkonnaväärtustele ning -eesmärkidele; on 
seisukohal, et uute transporditeenuste, näiteks autojagamise ja liikuvusteenuse (Maas) 
kasutuselevõttu koos teemaksu kogumise süsteemidega ei tohiks aeglustada õiguslike 
takistustega, kuna neid eelistatakse erajärelevalvele;

42. juhib tähelepanu sellele, kui oluline on suunata üleminekut liikuvuse valdkonnas, 
julgustades inimesi omandama kestlikke harjumusi majanduslike stiimulite abil, 
suurendades teadlikkust üksikute transpordiliikide keskkonnamõjust ning 
kooskõlastades ja arendades vähese CO2-heitega transporditeenuseid, näiteks 
ühistransporti; rõhutab, et elektrisõiduk iseenesest ei lahenda transpordi põhjustatud 
keskkonnaprobleeme, kui ei edendata paradigma muutust, mis seab kahtluse alla 
eratranspordi ülekaalu; rõhutab vajadust jagada sellise ülemineku kulusid õiglaselt, 
tagades, et liikuvus ei muutu kõige haavatavamate inimeste jaoks luksuseks, ja 
tasakaalustades seda muude vahenditega, nagu maksude vähendamine; rõhutab lisaks, et 
kõrvaliste ja saarepiirkondade liikuvusvajadusi tuleb arvesse võtta eelkõige selleks, et 
vältida negatiivset mõju selliste piirkondade niigi keerulistele demograafilistele ja 
elutingimustele;

Talust toidulauani: õiglase, tervisliku ja keskkonnahoidliku toidusüsteemi kujundamine

43. märgib murega, et põllumajandus, kalandus ja toidutootmine on endiselt suurim 
maismaa ja mere bioloogilise mitmekesisuse vähenemise põhjustaja; juhib tähelepanu 
asjaolule, et väiksema intensiivsusega ja bioloogiliselt mitmekesiste 
põllumajandussüsteemide intensiivistumine ja neist loobumine on üks peamisi 
põllumajandusega seotud survetegureid, mis sellele negatiivsele suundumusele kaasa 
aitab; rõhutab, et eutrofeerumine, mille on põhjustanud loomakasvatusettevõtetest pärit 
lämmastiku leostumine ja sünteetiliste väetiste kasutamine, on bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise teine peamine põhjus; usub, et tolmeldajate, sealhulgas 
mesilaste kadu on toiduga kindlustatuse seisukohast eriti muret tekitav, kuna 
tolmeldajatest sõltuvad taimed täidavad meie toidusedelis tähtsat rolli; on ka 
veendunud, et bioloogiline mitmekesisus põllumajanduses on meie aja suurimaid 
väljakutseid, sest ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) hinnangul oleme 
kaotanud alates eelmise sajandi algusest 75 % taimede geneetilisest mitmekesisusest 
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ning tänapäeval põhineb inimtoit peamiselt 12 taimeliigil ja 14 loomaliigil;

44. peab kahetsusväärseks, et ELi põllumajanduspoliitika on arenenud selliselt, et toitu 
käsitatakse kaubana; on tugevalt veendunud, et toit on põhiline inimõigus; rõhutab, et 
bioloogilise mitmekesisuse kao ja kliimamuutuste peatamiseks, tervisliku, toitva ja 
kestliku taimerikka toitusedeli edendamiseks ning toiduga kindlustatuse ja sõltumatuse 
tagamiseks kogu maailmas on vaja kogu toidusüsteem radikaalselt ümber kujundada;

45. on veendunud, et keemilised pestitsiidid, kunstlikud väetised, geenitehnoloogia kõik 
vormid, tööstuslik masstootmine ja ülepüük, valgu- ja kütusekultuuride massiline 
import ning toiduainete tarneahela jätkuv üleilmastumine ohustavad planeedi ja 
toiduainete tootmise tulevikku ning neid ei tohiks mingil viisil toetada, vaid need tuleks 
võimalikult kiiresti peatada; märgib, et toiduainete tarneahela globaliseerumine ei ole 
toonud kasu esmatootjatele, kuna seda sektorit iseloomustab selle killustatuse tõttu alla 
omahinna tootmine, madal tasuvus ja kokkupuude ebaausate kaubandustavadega; 
tuletab Euroopa Komisjonile meelde parlamendi nõuet esitada ettepanek võtta ELi 
tasandil siduv kohustus pestitsiidide kasutamise vähendamiseks siduvate riiklike 
kohustuste abil; kutsub üles vaatama nende eesmärkide saavutamiseks läbi ELi 
rahvusvahelised kaubanduskokkulepped ning hindama uusi vabakaubanduslepinguid, 
eelkõige ELi ja Mercosuri kaubanduskokkulepet;

46. rõhutab, et vabatahtlikud ja turupõhised mehhanismid ei ole piisavad, et tagada õiglane 
üleminek jätkusuutlikule toidusüsteemile; tunnistab vajadust ambitsioonikate ja 
õiguslikult siduvate mehhanismide ja eesmärkide järele; taunib asjaolu, et praegusel ja 
kavandataval ühisel põllumajandus- ja kalanduspoliitikal puudub igasugune võimalus 
tegeleda keskkonna- ja sotsiaalsete probleemidega põllumajanduses, kalanduses ja 
toiduainete tootmises; võtab teadmiseks, et läbivaadatud ühise põllumajanduspoliitika 
algus lükatakse tõenäoliselt edasi 2022. aasta alguseni; kutsub komisjoni üles tegema 
liikmesriikide ja sidusrühmadega koostööd, tagamaks, et riiklikud põllumajanduse 
strateegiakavad kajastaksid algusest peale täielikult Euroopa rohelise kokkuleppe ja 
strateegia „Talust toidulauani“ eesmärke; on arvamusel, et kui paindlikkus suureneb, 
tuleb eesmärkide saavutamiseks lisaks rangetele läbipaistvuseeskirjadele, mis käsitlevad 
kavade koostamist riiklikul tasandil, kehtestada tugev ja kindel aruandekohustuse, 
juhtimis- ja järelevalvesüsteem; rõhutab, et komisjon tagab, et neid strateegiakavasid 
hinnatakse kindlate kliima- ja keskkonnaalaste kriteeriumide alusel; rõhutab, et need 
kavad peaksid viima selliste kestlike tavade kasutamiseni nagu täppispõllumajandus, 
mahepõllumajandus, agroökoloogia, agrometsandus ja rangemad loomade heaolu 
standardid;

47. kutsub komisjoni üles esitama tervikliku ja ambitsioonika strateegia „Talust 
toidulauani“, et tõeliselt muuta Euroopa toidu-, kalandus- ja põllumajandussektorit; 
rõhutab, et selle strateegia lähtepunkt peaks olema planeedi piirid ning inimeste ja 
loomade tervis ning heaolu ning see peaks tuginema agroökoloogia ja kestlikkuse 
käsitusel;

48. rõhutab vajadust edendada lühikesi toiduainete tarneahelaid ja kohalikke toidusüsteeme, 
mille eeliste hulka kuuluvad õiglasem hind põllumajandustootjatele, värskete ja 
hooajaliste toodete kättesaadavus tarbijatele, väiksem keskkonnamõju ja suurem 
sotsiaalne ühtekuuluvus kohalikul tasandil; on seisukohal, et see eesmärk nõuab ühise 
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põllumajanduspoliitika põhjalikku muutmist, et tõrjuda suurema liberaliseerimise 
suundumist ja pöörata see ümber ning tugevdada tootmise ja turu reguleerimise 
vahendeid;

49. rõhutab, et strateegia „Talust toidulauani“ peaks sisaldama siduvaid ja ambitsioonikaid 
eesmärke põllumajanduslike kasvuhoonegaaside heitkoguste ja maa degradeerumise 
vähendamiseks ning keemiliste pestitsiidide, kunstlike väetiste ja antibiootikumide 
kasutamiseks, sealhulgas sünteetiliste pestitsiidide ja mikroplasti väetistes kasutamise 
kiireks lõpetamiseks, ning peaks sisaldama ka siduvaid eesmärke 
mahepõllumajandusliku tootmise laiendamiseks; rõhutab, et strateegia abil tuleks 
edendada agrometsandust, teatada täiendavatest õigusaktidest ja jõustamisest, et kaitsta 
kõigi toiduahelas kasutatavate loomade heaolu ja tagada, et loomade aistimisvõimet 
võetakse arvesse kõigis asjaomastes poliitikavaldkondades, ning et see peab sisaldama 
strateegiat, et lõpetada metsade hävitamisega seotud kaupade, nagu soja, palmiõli ja 
maisi massiline import, ning kohustust peatada kõigi GMOde import ja kasvatamine 
ELis; on seisukohal, et seemnete ja olemuselt bioloogiliste protsesside patentimine on 
lubamatu;

50. rõhutab vajadust sotsiaalse ja õiglase ülemineku järele põllumajanduses; rõhutab, et ELi 
põllumajandus- ja rahvusvaheline kaubanduspoliitika tuleb suunata praeguselt 
tööstusmudelilt, mis põhineb ekspordil kolmandatesse riikidesse ja jätab esmatootjad 
geopoliitiliste sündmuste meelevalda, mida nad mõjutada ei saa, sellise mudeli suunas, 
mille peamised eesmärgid on toiduainetega varustamise sõltumatus, kvaliteetne toit, 
õiglane tootjatulu, keskkonnakaitse ja kõrged loomade heaolu standardid, keskendudes 
eriti toiduahelas olevatele töötajatele;

Ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja taastamine

51. tuletab meelde, et bioloogilist mitmekesisust ja loodust ei tohiks pidada pelgalt 
kasutatavaks „looduslikuks kapitaliks“, vaid kogu inimkonna ühiseks pärandiks, ning 
nõuab Euroopa rohelises kokkuleppes looduse suhtes teistsuguse lähenemisviisi 
võtmist; on kindlalt veendunud, et loodusel on iseenesest olemuslik väärtus, mida tuleb 
austada, ning lükkab tagasi kõik katsed seda kasutusväärtuse suhtes rahaks teha või 
kvantifitseerida;

52. peab äärmiselt kahetsusväärseks, et Euroopas kaob bioloogiline mitmekesisus 
ärevusttekitava kiirusega ja et ta ei suuda saavutada ühtegi bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemise peatamiseks varem seatud eesmärki; nõuab märkimisväärseid kaitsealaseid 
jõupingutusi, millega pöörataks praegused suundumused ümber ja vähendataks 
loodusele avaldatavat survet; nõuab tungivalt, et täielikult rakendataks tervet rida 
poliitikameetmeid, mis peaksid põhinema ELi ja selle liikmesriikide jaoks õiguslikult 
siduvatel eesmärkidel, sealhulgas valdkondlikel poliitikameetmetel, mida on vaja 
olukorra parandamiseks;

53. väljendab heameelt komisjoni algatuse üle esitada bioloogilise mitmekesisuse strateegia 
2020. aasta märtsiks; kordab oma seisukohta, mida ta väljendas oma 2. veebruari 2016. 
aasta resolutsioonis ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia vahekokkuvõtte kohta, et 
elupaikade hävitamine on bioloogilise mitmekesisuse vähenemise kõige olulisem tegur 
ja eriline prioriteet selle vähenemisega tegelemisel, st seisundi halvenemise ja 
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killustumise vähendamise kaudu;

54. jagab arvamust, et kliimamuutuste ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemise põhjused 
on üleilmsed ja piiriülesed; toetab seetõttu komisjoni ettepanekut kehtestada 2020. aasta 
oktoobris toimuval ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konverentsil bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse ülemaailmne eesmärk;

55. rõhutab, et vabatahtlikud meetmed ja turupõhised mehhanismid, nagu märgistamine ja 
ümarlauad, on täiesti ebapiisavad, et peatada imporditud toodetega, näiteks palmiõli ja 
sojaga seotud raadamine; nõuab õiguslikult siduvaid eesmärke ja reguleerivaid 
meetmeid, et peatada ELi imporditud toodetega seotud raadamine;

56. on veendunud, et linnade rohelise taristu bioloogiliselt rikkad alad aitavad tegeleda 
õhusaaste, müra, kliimamuutuste mõju, kuumalainete, üleujutuste ja rahvatervise 
probleemidega; tunnistab, et komisjon teeb ettepanekuid keskkonnahoidlike Euroopa 
linnade kohta ja suurendab elurikkust linnapiirkondades, ning nõuab, et need 
ettepanekud oleksid kiireloomulised ja ambitsioonikad; väljendab heameelt kõigi 
algatuste üle, mille eesmärk on toetada linnapõllumajandust;

57. rõhutab, et metsad on bioloogilise mitmekesisuse peamine allikas; rõhutab, et metsaalad 
on üliolulised veeringluse reguleerimisel, CO2 sidumisel ja looduslähedaste 
puhkevõimaluste pakkumisel; väljendab heameelt komisjoni uue ELi metsastrateegia 
üle, mis käsitleb uute puude istutamist ja kahjustatud või kahanenud metsade taastamist, 
ning komisjoni jõupingutuste üle soodustada importi, mis ei põhjusta metsade raadamist 
välismaal, et vähendada ohtu kogu maailma metsadele; rõhutab, et kõigi metsastamise 
ja taasmetsastamisega seotud jõupingutuste eesmärk peaks olema kaitsta ja suurendada 
bioloogilist mitmekesisust ning CO2 säilitamist;

58. tunnistab sinise majanduse rolli kliimamuutustega võitlemisel; tuletab meelde, et sinine 
majandus peab olema tõeliselt kestlik, kuna mereressursside kasutamine sõltub otseselt 
või kaudselt ookeanide pikaajalisest kvaliteedist ja vastupidavusest; nõuab, et 
naaberriikidega töötataks välja ühine strateegia saaste vältimiseks ja vähendamiseks, 
heite piiramise ala loomiseks ning merekaitsealade võrgustiku tugevdamiseks ja 
ühendamiseks Vahemeres; väljendab heameelt ühise kalanduspoliitika eesmärkide üle 
vähendada kalanduse võimalikku kahjulikku mõju ökosüsteemidele, eelkõige tundlikes 
piirkondades, ning komisjoni lubaduse üle toetada rohkem ühendatud ja hästi hallatud 
merekaitsealasid; nõuab tungivalt, et liikmesriigid järgiksid täielikult püügi piirnorme 
käsitlevaid teaduslikke soovitusi, ning mõistab hukka igasuguse toetuse laevastiku 
suuruse suurendamisele;

59. nõuab keskkonna- ja kliimameetmete suuremat rahastamist programmi LIFE kaudu, mis 
moodustaks lühikeses perspektiivis vähemalt 1 % ELi kogueelarvest, samuti nõuab, et 
ÜPP maksaks põllumajandustootjatele CO2 sidumise ja ökosüsteemi teenuste eest, 
austades kohalikke liike ja ökosüsteeme; kutsub komisjoni üles esitama ettepanekut uue 
mulla raamdirektiivi kohta ja kaitsma piisavalt muldasid ELis; kutsub komisjoni üles 
laiendama Natura 2000 alasid, nii et need hõlmaksid vähemalt 30 % liidu maismaa-, 
mageveekogude ja mereterritooriumist; rõhutab vajadust rahastamisvahendi järele, et 
toetada Natura 2000 alade majandamist;

60. märgib, et nõudlus energia tootmiseks kasutatava biomassi järele peaks enamikus CO2-
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heite vähendamise stsenaariumides suurenema; tuletab meelde, et biomassi kasutamine 
ning toidu ja sööda tarbimise suurendamine nõuab põllumajanduse ja metsanduse 
toodangu suurendamist, millel on vastuvõetamatu keskkonna- ja kliimamõju; on 
sügavalt mures selle pärast, et tahke biomassi, biokütuste ja vedelate biokütuste importi 
Euroopa energianõudluse rahuldamiseks seostatakse märkimisväärse mõjuga 
bioloogilisele mitmekesisusele kutsub komisjoni ja liikmesriike üles lõpetama biomassi 
kasutamine ning vältima järjekordset kahjulikku sõltuvust jätkusuutmatutest 
energiaallikatest;

Nullsaaste eesmärk mürgivaba keskkonna saavutamiseks

61. märgib murega, et sünteetilistest kemikaalidest tulenev reostus on suur ja kasvav oht 
inimestele ja elusloodusele ning et uued ja pikaajalise mõjuga kemikaalid satuvad 
jätkuvalt Euroopa keskkonda, suurendades Euroopa kodanike ja ökosüsteemide 
keemilist kogukoormust ning põhjustades suuri sotsiaalseid ja majanduslikke kulusid, 
ohustades eelkõige rasedaid naisi, tekitades veel sündimata laste väärarenguid, 
kahjustades nende arenevat aju ning põhjustades meie intellekti kängujäämist; märgib 
samuti, et need kemikaalid on seotud viljakuse vähenemisega ja haiguste, näiteks 
vähktõve sagenemisega, ohustades samal ajal Euroopa ökosüsteeme 
kokkuvarisemisega;

62. rõhutab õigust mürgivabale keskkonnale; väljendab heameelt õhku, vett ja pinnast 
hõlmava nullsaaste tegevuskava väljakuulutamise üle, kuid märgib murega, et komisjon 
ei ole algatanud strateegiat mürgivaba keskkonna kohta, mida lubati juba seitsmendas 
keskkonnaalases tegevuskavas 2013. aastal; märgib, et see strateegia on hädavajalik, et 
oluliselt vähendada eurooplaste kokkupuudet endokriinfunktsiooni kahjustavate 
kemikaalide ja muude ohtlike ainetega; kutsub komisjoni üles esitama lubatud 
mürgivaba keskkonna strateegia 2020. aastal, hõlmates sellega ka tarbekaubad;

63. kutsub komisjoni üles seadma prioriteediks inimeste toksiliste kemikaalidega 
kokkupuute likvideerimise ja sellega seotud tervisemõjude vähendamise 2030. aastaks, 
koos selge ajakava, näitajate ja siduvate eesmärkidega; rõhutab vajadust seadusandlike 
ettepanekute järele, millega tagataks erinevate kemikaale käsitlevate Euroopa 
õigusaktide kooskõlastamine ja järjepidevus kõige tervisesõbralikumal viisil, et 
likvideerida kokkupuutumine ohtlike ainetega, sealhulgas endokriinfunktsiooni 
kahjustavate kemikaalide, per- ja polüfluoritud alküülühendite (PFAS), mikroplastide ja 
väga ohtlike ainetega nende kogu olelusringi jooksul ja kõikide kasutusviiside puhul, 
sealhulgas toiduga kokkupuutuvad materjalid, mänguasjad, meditsiini- ja 
kosmeetikatooted, biotsiidid ja pestitsiidid, puhastusvahendid, leegiaeglustid jm 
kasutusviisid; rõhutab, et need seadusandlikud meetmed on hädavajalikud ja neid ei saa 
enam edasi lükata;

64. rõhutab, et kemikaalirühmade puhul ennetavate riskijuhtimismeetmete võtmine ning 
ohutute ja ringluspõhiste kemikaalide kasutamise edendamine võib aidata piirata edasist 
reostust; on veendunud, et materjalid peaksid juba alates kavandamisetapist olema 
mürgivabad ning et pikaajalise mõjuga kemikaale sisaldavad materjalivood tuleks 
detoksifitseerida, et neid oleks võimalik ringmajanduses ohutult korduskasutada ja 
ringlusse võtta; tõrjub tagasi kõik katsed kaotada ettevaatuspõhimõte ELi õigusaktides 
või seda kahjustada;
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65. rõhutab vajadust võtta selge kohustus tagada teadus- ja katsemeetodite parem 
rahastamine ja toetada organisatsioone, kes pakuvad ja uurivad ohutumaid alternatiive, 
ning edendada kahjulike kemikaalide asendamist, puhast tootmist ja säästvat 
innovatsiooni; rõhutab vajadust vähendada loomkatseid riskihindamises ning nõuab 
selleks suuremaid jõupingutusi ja rahalisi vahendeid; toetab varajase hoiatamise 
süsteemi väljatöötamist uute keemiliste ohtude tuvastamiseks;

66. on seisukohal, et nullsaaste eesmärk peaks põhinema uusimatel teaduslikel 
seisukohtadel ja see ei tohiks pakkuda vähem kaitset kui Maailma 
Terviseorganisatsioon (WHO) on soovitanud; kutsub komisjoni üles kohandama ELi 
õhukvaliteedi norme, et need vastaksid vähemalt WHO soovitustele;

67. on veendunud, et tarbijatel on õigus olla täielikult teavitatud; nõuab kohustuslikke ja 
koordineeritud üleeuroopalisi teabesüsteeme tarbekaupades, materjalides ja jäätmetes 
sisalduvate kemikaalide kohta, samuti üldsuse teavitamist ja teadlikkuse tõstmise 
kampaaniaid; nõuab täielikku ja aktiivset läbipaistvust riskihindamise ja riskijuhtimise 
menetluste käigus;

Euroopa rohelise kokkuleppe rahastamine ja õiglase ülemineku tagamine 

68. on seisukohal, et komisjoni ettepanekus torkab silma selge ja ambitsioonika 
rahastamiskava puudumine; ootab komisjonilt sellist rahastamiskava, milles oleks ära 
toodud nii era- kui ka avaliku sektori rahastamisallikad, kust need vahendid pärinevad ja 
kuidas neid jagatakse; kutsub finantstehingute maksu käsitleva tõhustatud 
koostöömenetluse üle peetavates läbirääkimistes osalevaid liikmesriike üles jõudma 
selle vahendi suhtes kokkuleppele; on seisukohal, et selline vahend võiks olla üks uutest 
rahastamisallikatest, mida EL saaks kasutada Euroopa rohelise kokkuleppe 
rahastamiseks;

69. leiab, et õiglane üleminek ei ole lihtsalt üks fond või rahakassa, vaid terve 
investeeringute poolt toetatav poliitiline lähenemisviis, mis peab tagama, et üleminekust 
saaksid kasu kõik, kaitstes selleks sotsiaal-majanduslikke õigusi, tagades parema 
elatustaseme ning rakendades majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
põhimõtteid; kutsub komisjoni ja nõukogu üles tugevdama olemasolevaid sotsiaalfonde, 
mitte neid nõrgendama, nagu tahetakse teha Ühtekuuluvusfondi puhul, ning tagama, et 
õiglase ülemineku fond aitaks haavatavamaid piirkondi, kogukondi ja töötajaid ning 
pakuks kaitset praeguste ja tulevaste kasutuskõlbmatute varade eest; rõhutab vajadust 
tagada õiglase ülemineku fondi vahendite õiglane eraldamine, võttes arvesse 
ühtekuuluvuskriteeriume; on veendunud, et õiglase ülemineku mehhanism peaks 
austama ja tugevdama partnerluse põhimõtet, kaasates protsessi kõik asjaomased 
sidusrühmad, ning et õiglase ülemineku fondi tuleks rahastada nii avaliku sektori 
kulutuste märkimisväärse suurendamise kui ka olemasolevate rahastamismehhanismide 
võimendamise kaudu;

70. on seisukohal, et stabiilsuse ja kasvu paktis riikide laenuvõtmisele sätestatud ELi 
piirmäär 3 % SKPst ning fiskaalkokkuleppes nõutav struktuurne nullpuudujääk 
takistavad tõsiselt ökoloogilist üleminekut, kuna keelavad liikmesriikidel 
süsinikuheitevaba majanduse saavutamiseks käivitada ulatuslikke avaliku sektori 
investeerimiskampaaniaid; rõhutab, et süsinikuheite ulatusliku vähendamise kulud on 
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praegu palju väiksemad kui kliimamuutuste mõjust tulenevad kulud; nõuab 
fiskaalkokkuleppe kehtetuks tunnistamist ning kutsub komisjoni ja nõukogu üles 
asendama stabiilsuse ja kasvu pakti ning uue fiskaalkokkuleppe tööhõive ja 
jätkusuutlikkuse paktiga või vähemalt jätma keskkonnaalased ja avaliku sektori 
sotsiaalsed investeeringud sellest 3 % reeglist välja; nõuab riigiabi eeskirjade 
reformimist, et võimaldada enneolematus ulatuses avaliku sektori investeeringuid 
rohelisele majandusele üleminekusse, avalikesse teenustesse ja sotsiaalkaitsesse;

71. väljendab heameelt seoses ettepanekuga muuta Euroopa Investeerimispank (EIP) ELi 
uueks kliimapangaks ja seoses EIP otsusega loobuda enamikust fossiilkütustest; kutsub 
EIPd üles loobuma täielikult kõigist fossiilkütustest, sealhulgas gaasist; palub, et uus 
kliimapank toetaks eelmainitud üleminekut nullintress-laenudega ning et komisjon ja 
nõukogu kehtestaksid eeskirjad, mis keelustavad investeeringud saastavatesse 
sektoritesse;

72. rõhutab, et ülemineku rahastamisse tuleks täielikult kaasata EKP ja rahapoliitika; 
väljendab heameelt seoses EKP presidendi avaldusega, milles öeldakse, et võitlus 
kliimamuutuste vastu on panga jaoks kriitilise tähtsusega missioon; ootab EKP-lt 
täielikku loobumist kõigist fossiilkütustest, sealhulgas gaasist, oma ettevõtlussektori 
varaostukavas; palub EKP-l võtta kasutusele usaldatavusnõuetel põhineva juhtimise 
vahendid, et soodustada keskkonnahoidlikke varasid ja suunata investeeringud 
kestlikesse tegevustesse, ning võtta kasutusele järelevalvevahendid, näiteks stressitestid, 
et nõuetekohaselt hinnata ja vähendada finantsalaseid keskkonnariske; nõuab 
reitinguagentuuride standardite läbivaatamist, et lisada nende hinnangutesse 
keskkonnaalased, sotsiaalsed ja juhtimiskriteeriumid; on seisukohal, et EKP-l peaks 
olema võimalik laenata raha nullintressiga otse liikmesriikidele, et võimaldada 
üleminekuks vajalikke suuri avaliku sektori investeeringuid; palub seetõttu nõukogul ja 
liikmesriikidel EKP volitused läbi vaadata, et EKP-l oleks võimalik täielikult panustada 
ülemineku rahastamisse, sealhulgas laenates otse liikmesriikidele;

73. peab energiaharta lepingut kahjulikuks ja vananenuks ning kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles sellest võimalikult kiiresti taganema;

74. rõhutab, et liikmesriigid kaotavad igal aastal maksudest kõrvalehoidumise tõttu 
miljardeid ning et need summad võiks investeerida ökoloogilisse üleminekusse; kutsub 
komisjoni ja nõukogu üles koostama usaldusväärse ja täieliku musta nimekirja kõigist 
maksuparadiisidest ning võtma vastu maksustamise läbipaistvuse ja avaliku riigipõhise 
aruandluse, et tagada suurte ettevõtete maksustamine seal, kus tulu luuakse; kutsub 
komisjoni üles võitlema liikmesriikide kahjulike maksutavade vastu ja kehtestama 
minimaalse tegeliku äriühingu tulumaksu, et teha lõpp võidujooksule madalaimate 
maksumäärade suunas;

75. nõuab keskkonda kahjustava tegevuse pärssimiseks uute maksusoodustuste 
väljatöötamist; on seisukohal, et sellistest maksudest laekuva tulu peaks täielikult 
eraldama ülemineku rahastamiseks; rõhutab vajadust teha enne selliste 
maksusoodustuste kehtestamist jaotusanalüüs, et need ei suurendaks ebavõrdsust;

76. leiab, et neoliberaalses majandusraamistikus ei ole tõhus õiglane üleminek võimalik; 
kutsub komisjoni üles sellest raamistikust loobuma ning tegema lõpu 
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kokkuhoiumeetmetele ja kokkuhoiul põhinevale antisotsiaalsele poliitikale, nagu neid 
propageeritakse Euroopa poolaasta raames; kutsub komisjoni üles tunnustama Euroopa 
rohelist kokkulepet kui võimalust ja vajadust suurendada avaliku sektori investeeringuid 
Euroopa tasandil;

77. tuletab meelde hariduse, koolituse, ümberõppe ja oskuste täiendamise rolli rohelisele 
majandusele üleminekul ning märgib, et vähese süsinikuheitega kvaliteetsed töökohad 
ei hõlma mitte ainult töökohti ehitus- ja tööstussektoris, vaid ka näiteks tööd hooldus-, 
tervishoiu- ja haridussektoris; rõhutab sellega seoses sotsiaalpartneritega 
konsulteerimise ja nende kaasamise tähtsust; nõuab, et hõlmatud oleks ka suutlikkuse 
suurendamine piirkondades ja omavalitsustes, et muuta need sidusrühmad lahenduse 
osaks ja hõlbustada juurdepääsu olemasolevatele rahalistele vahenditele;

78. palub komisjonil esitada ettepanek ambitsioonika õiglase ülemineku fondi kohta, et 
toetada haavatavamaid piirkondi, kogukondi ja töötajaid, rahastada uusi 
keskkonnahoidlikke tegevusi, eesmärgiga luua jätkusuutlikke töökohti, edendada 
kohalikku tootmist, rahastada töötajate tehnilist ümberõpet ning maksta hüvitisi ja 
toetusi töötajatele, kes otsivad uusi kvaliteetseid töökohti; kutsub komisjoni üles 
kehtestama ka asjakohased kriteeriumid õiglaseks üleminekuks tehtavatele kulutustele, 
mis ühe tingimusena sisaldaksid fossiilkütuste kasutamise järkjärgulist lõpetamist; 
nõuab, et tööpuudusega tegeletaks koolitus- ja haridusprogrammide kaudu, mis 
keskenduvad kestlikele töökohtadele ja tuleviku jaoks sobivatele kvaliteetsetele 
töökohtadele;

Teadusuuringute rakendamine ja innovatsiooni edendamine

79. märgib riiklikult rahastatavate teadusuuringute olulisust kliimakriisile selliste uute 
lahenduste leidmisel, mis loovad avalikke hüvesid; on veendunud, et Euroopa roheline 
kokkulepe peaks kiirendama investeerimist kestlikesse tavadesse; rõhutab siiski, et 
lahendused kliimakriisile on juba olemas ja peamine takistus on poliitilise tahte 
puudumine; märgib murega, et fossiilkütusefirmade finantshuvides on edendada 
kliimakriisi geotehnilisi lahendusi;

80. rõhutab vajadust investeerida säästvate alternatiivkütuste alastesse teadusuuringutesse, 
eelkõige lennundus- ja laevandussektoris, ning kutsub komisjoni üles kasutama 
täielikult ära programmi „Euroopa horisont“, et toetada ökoloogilise üleminekuga 
seotud probleemide lahendamist, eelkõige digitaal- ja tööstussektoris; märgib uute 
tehnoloogiate võimalikku rolli muutustega kohanemisel ning nõuab tungivalt, et 
komisjon ja liikmesriigid keskenduksid teadusuuringutes kohanemistehnoloogiatele;

„Ära tekita kahju“ – kestlikkuse peavoolustamine kõigis ELi poliitikavaldkondades

81. väljendab poolehoidu rohevandele mitte tekitada kahju ning nõuab tungivalt, et kõik 
ELi meetmed ja poliitikad teeksid õiglase ülemineku saavutamiseks koostööd; juhib 
tähelepanu asjaolule, et ELi praegune põllumajandus-, kalandus- ja kaubanduspoliitika 
kahjustab tegelikult suurel määral kõiki kliima-, bioloogilise mitmekesisuse ja õiglase 
ülemineku eesmärke, mis on sätestatud Euroopa rohelises kokkuleppes; rõhutab, et 
nende eesmärkide saavutamiseks on vaja radikaalseid muutusi kõigis nimetatud 
valdkondades; nõuab nende asjaolude selget tunnustamist ja julgeid ettepanekuid 
selliste vastuolude likvideerimiseks ELi poliitikas ja õigusaktides;
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82. rõhutab, et kaubandus peab olema kooskõlas ökoloogilise ülemineku eesmärgiga; 
kutsub seetõttu komisjoni ja nõukogu üles lisama Pariisi kokkuleppe ja bioloogilise 
mitmekesisuse eesmärgid siduvate sätetena kõikidesse kaubandus- ja 
investeerimislepingutesse, et motiveerida partnereid järgima Pariisi kokkuleppes 
sätestatud 1,5 °C eesmärki ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamise 
eesmärki; samuti kutsub komisjoni ja nõukogu üles kõiki kaubanduslepinguid läbi 
vaatama, et lisada neisse kahepoolsetesse lepingutesse ambitsioonikad ja siduvad 
bioloogilise mitmekesisuse ja kliimaalased kohustused ning motiveerida nii partnereid 
võtma vastu Pariisi kokkuleppega kooskõlas olevaid kliimastrateegiaid; nõuab, et 
lõpetataks ELi-Mercosuri ja ELi-Austraalia kaubandusläbirääkimised ning kõik 
vabakaubanduslepingud;

83. on veendunud, et Euroopa roheline kokkulepe on võimalus edendada ausat ja õiglast 
rahvusvahelist kaubandust, mis on inimestele vastastikku kasulik, põhineb solidaarsusel 
ning on täielikus kooskõlas meie kliima- ja sotsiaalsete eesmärkidega; pooldab 
rahvusvahelises kaubanduses põhimõttelist nihet konkurentsilt täiendavusele ning 
tunnustab liikmesriikide suveräänset õigust kujundada oma kaubanduspoliitikat 
kooskõlas selle põhimõttega; rõhutab, et ELi ei tohiks lubada importida kaupu, mis on 
toodetud ELi keskkonnaeeskirju rikkudes, ning et ELi keemiaettevõtetel ei tohi lubada 
eksportida pestitsiide, mille kasutamine on ELis keelatud;

84. palub komisjonil viia läbi kõigi allkirjastatud või läbiräägitavate kahepoolsete 
vabakaubanduslepingute põhjalik sõelumine, et kohandada neid kliimamuutuse, kestliku 
arengu ja toiduga kindlustatuse eesmärkidega; kutsub komisjoni üles aktiivselt osalema 
ka WTO uues kliimamuutuste algatuses; taunib investeeringute kaitse mehhanismide 
kasutamist kõigis sellistes vormides nagu investori ja riigi vaheliste vaidluste 
lahendamine, ning nõuab tungivalt, et komisjon ja kõik liikmesriigid vaataksid läbi kõik 
olemasolevad lepingud, et need kahjulikud mehhanismid võimalikult kiiresti kõrvaldada 
ja edaspidi mitte ühtegi neist lepingutesse lisada;

85. on veendunud, et ELi süsinikuheite vähendamise strateegia peab hõlmama rahu 
edendamist ja sõjalis-tööstusliku kompleksi likvideerimist; rõhutab, et sõjalis-tööstuslik 
kompleks oluline keskkonnareostuse allikas meie planeedil ning et sõja energiaarve 
ületab kaugelt mitme muu inimtegevuse oma; nõuab, et julgeoleku- ja kaitse-eelarved 
juhitaks järk-järgult ümber kliimameetmetesse;

86. tuletab meelde, et sõjatööstus on üks peamisi keskkonnareostuse allikaid meie 
planeedil; mõistab hukka komisjoni vastuolulise käitumise rohelise retoorika 
omaksvõtmisel, edendades samal ajal sõjalist eskaleerumist ELis; nõuab tungivalt, et 
komisjon ja nõukogu hoiduksid rahaliste vahendite suunamisest sõjalistele kulutustele, 
lõpetaksid viivitamata käimasoleva võidurelvastumise ning eraldaksid need vahendid 
keskkonna- ja sotsiaalvaldkondadele;

87. nõuab tungivalt, et komisjon tagaks märkimisväärsete ja mõõdetavate tulemuste 
saavutamise keskkonnaeesmärkide integreerimisel valdkondlikesse poliitikatesse; 
nõuab, et avaliku sektori eelarved, erainvesteeringud ja finantsturud orienteeruksid 
ümber kestlikkusele ülemineku edendamisele; nõuab tungivalt, et komisjon ja 
liikmesriigid töötaksid näitajate tulemustabeli abil välja ja võtaksid vastu vahendid, et 
mõõta ühiskonna edusamme sellise kestlikkuse suunas, mis ei piirdu vaid SKPga, vaid 
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võtab arvesse inimeste, loomade ja planeedi heaolu;

88. palub, et komisjon paneks need erinevad poliitikavaldkonnad koostööd tegema, 
võimaldamaks kogu Euroopas ümberkujundavaid muutusi, mis on vajalikud selleks, et 
rakendada ellu pikaajaline visioon „hea elu maakera võimaluste piires“; loodab, et 
kauaoodatud Euroopa rohelise kokkuleppe rakendamine toob kaasa siduvate 
eesmärkidega süsteemsed poliitikaraamistikud, kaasates samal ajal kõiki sidusrühmi;

89. mõistab hukka igasuguse retoorika vajaduse kohta „vähendada bürokraatiat ja 
halduskoormust“, et selle ettekäändel takistada hädavajalikke seadusandlikke 
muudatusi; taunib kontseptsiooni „one in, one out“ (kui üks õigusakt vastu võetakse, 
tuleb teine tühistada); rõhutab, et tõeliselt paremat õigusloomet on võimalik saavutada 
ainult siis, kui luuakse aus ja õiglane tasakaal kodanikuühiskonna, teaduse ja tööstuse 
võimaluste vahel protsessi panustada ja selles osaleda; nõuab täielikku demokraatiat ja 
läbipaistvust poliitikakujundamise kõigis etappides ning poliitika ja õigusaktide 
koostamisel ja nende üle läbirääkimiste pidamisel, sealhulgas nõukogus ja kogu 
komiteemenetluse jooksul; usub, et kõik valitsused ja kõik valitsustasandid peaksid 
tagama aktiivse juurdepääsu dokumentidele; väljendab heameelt asjaolu üle, et on 
arutatud Århusi määruse läbivaatamist; rõhutab, et täielik juurdepääs dokumentidele ja 
kohtutele on oluline selleks, et võimaldada kodanikel jälgida poliitikat ja õigusakte ning 
aidata neid jõustada;

90. on arvamusel, et õigusaktide rakendamine peaks olema ELi ja liikmesriikide poliitika 
nurgakivi; nõuab tungivalt, et liikmesriigid tugevdaksid keskkonnapoliitika 
rakendamist, et saada sellest täielikku kasu; rõhutab, et keskkonna- ja kliimaeesmärke ei 
saavutata ilma olemasolevate meetmete tõhusama rakendamise ja rahastamiseta kõigis 
Euroopa keskkonnapoliitika valdkondades; kutsub komisjoni üles võtma vajaduse 
korral meetmeid, et tagada ELi keskkonnaalaste õigusaktide täielik rakendamine;

EL rahvusvahelisel areenil

91. tunnistab, et kliimakriisist tulenev koormus on juba praegu ja ka edaspidi kõige rängem 
just maailma lõunapoolsetele riikidele, et maailma lõunapoolsed riigid on 
kliimamuutuste negatiivse mõju suhtes haavatavamad kui maailma põhjaosa, et nad 
kannatavad juba praegu kahjusid, et neil on väiksem kohanemisvõime ning et maailma 
lõunapoolsete riikide panus kliimakriisi tekkimisse on olnud märkimisväärselt väiksem 
kui maailma põhjaosal; nõuab, et komisjon ja liikmesriigid näitaksid üles tõelist 
solidaarsust maailma lõunapoolsete riikidega ning tunnistaksid oma ajaloolist vastutust 
ja kliimavõlga ja ka tegutseksid sellest tulenevalt;

92. on seisukohal, et Pariisi kokkulepe on ülemaailmsete parempoolsete jõudude negatiivse 
mõju tõttu ohus, ning on seisukohal, et COP26 on otsustav hetk, mis kas õõnestab või 
tugevdab Pariisi kokkuleppe terviklikkust; on veendunud, et EL peab tegema kõik 
endast oleneva, et tagada Pariisi kokkuleppe terviklikkus, ning et see peab olema 
Euroopa rohelise kokkuleppe oluline osa;

93. mõistab resoluutselt hukka Tšiili eesistumise ajal Hispaanias Madridis toimunud ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 25. istungjärgu (COP25) 
tulemused ning märgib murega, et neil kõrgetasemelistel kõnelustel ei tehtud mingeid 
edusamme; nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon ning liikmesriigid teeksid kogu 
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aasta jooksul aktiivselt koostööd teiste Pariisi kokkuleppe osalistega, et tagada 
positiivsed ja ambitsioonikad tulemused Glasgow’s toimuva COP26 ajal ning vältida 
COP25 kordumist;

94. on kindlalt veendunud, et kestliku arengu eesmärgid peavad olema ökoloogilise 
ülemineku lahutamatuks osaks ning et Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärk peab 
olema saavutada need eesmärgid tervikuna ja võtta vastu õigustel põhinev lähenemisviis 
kliimameetmetele;

95. on seisukohal, et rahvusvahelised majandussuhted peavad olema vastastikku kasulikud, 
lükates tagasi kõik neokolonialismi vormid ja tagades sotsiaal-majanduslikud õigused 
kõigi jaoks; rõhutab, et EL ja selle liikmesriigid peavad tegema kolmandate osapooltega 
aktiivset koostööd lojaalse partnerluse vaimus; väljendab vastuseisu kõigile 
neokolonialismi vormidele, mis allutavad maailma lõunapoolsed riigid teiste riikide 
kontrollile või mõjule ning riivavad nende riikide suveräänsust; nõuab tungivalt, et EL 
ja selle liikmesriigid seaksid kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse kriisid kõigi 
rahvusvaheliste foorumite, sealhulgas G7 ja G20 päevakorras esikohale;

96. väljendab suurt heameelt ülemaailmsete kliimaliikumiste üle, nagu „Fridays for Future“ 
(Reeded tuleviku nimel), mis tõstavad kliimakriisi üldsuse aruteludes ja teadvuses 
esiplaanile; usub, et poliitiline aktivism ja protestid on selle ülemineku oluline osa; 
rõhutab, et seadusandliku võimuga riiklikud ja piirkondlikud parlamendid, 
ametiühingud, valitsusvälised organisatsioonid, kodanikuühiskond ja kodanikud tuleb 
täielikult kaasata Euroopa rohelise kokkuleppe koostamisse ja rakendamisse;

97. märgib sügava murega, et vaid 100 ettevõtet tekitavad 71 % ülemaailmsetest 
heitkogustest; kordab, et ettevõtted on vastutavad süsinikuheite vähendamise eest oma 
tegevuses; palub, et komisjon esitaks ettepaneku ettevõtete hoolsuskohustuse kohta, mis 
hõlmab emaettevõtjate vastutust keskkonnakahju ning töö- ja inimõiguste rikkumiste 
eest, mis leiavad aset nende ülemaailmsetes väärtusahelates;

98. peab äärmiselt oluliseks, et EL tunnistaks oma kliimavõlga ja ajaloolist kohustust 
vähendada süsinikuheidet kiiremini, tunnistades seejuures oma liikmesriikide erinevaid 
lähtepositsioone; nõuab, et EL täiendaks kliimavaldkonna rahalisi vahendeid 
rahvusvahelises plaanis ja etendaks selle rahastamisel ülemaailmset juhtrolli; kutsub 
komisjoni ja nõukogu üles toetama arengumaid nende kahju hüvitamise nõuetes ning 
aktiivselt edendama rahvusvahelise solidaarsuse finantssüsteemi;

99. palub komisjonil esitada terviklik süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanism, mis põhineks 
üksnes kliima-, keskkonna- ja loomade heaolu kriteeriumidel ning ILO poolt hinnatud 
töötingimustel, et toetada kohalikku tootmist, õiglasi hindu ja lühikesi tarneahelaid ning 
pärssida pikki vahemaid läbinud toodete tarbimist; nõuab, et kogu väärtusahelasse 
lisataks ettevõtte hoolsuskohustus ning siduvad ökoloogilised töö- ja sotsiaalsed 
normid; kutsub komisjoni üles seadma raadamise peatamise väljaspool ELi peamiseks 
prioriteediks, alustades regulatiivsetest meetmetest raadamise vastu võitlemiseks 
tarneahelate alumises otsas, ning kasutama süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanismi 
sellele vastavalt;

100. kutsub ELi üles edendama ja toetama kliimapagulase staatuse kehtestamist, sealhulgas 
rahvusvahelist kliimavarjupaiga määratlust, ning toetama rahvusvahelise 
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ökotsiidikuriteo tunnustamist ja ülemaailmset konventsiooni fossiilkütuste kasutamise 
järkjärguliseks lõpetamiseks;

101. peab Leipzigis toimuvat ELi ja Hiina tippkohtumist oluliseks võimaluseks tugevdada 
Hiina ja ELi vahelist ambitsioonikat ülemaailmset juhtpositsiooni kliimaküsimustes; 
ootab ambitsioonikaid tulemusi Kunmingis toimuvalt bioloogilise mitmekesisuse 
konverentsilt ja loodab tekkivat seost ambitsioonikate kliimamuutustega kohanemise ja 
nende leevendamise strateegiatega kogu maailmas;

102. julgustab teisi tähtsamaid majandusriike suurendama oma riiklikult kindlaksmääratud 
panuseid ja kooskõlas nende panustega rakendama konkreetseid meetmeid; on 
veendunud, et parim signaal rahvusvahelisele üldsusele on näidata eeskuju ja võtta 
vastu ambitsioonikas riiklikult kindlaksmääratud panus ning toetada ka maailma 
lõunapoolseid riike, et nad saavutaksid oma ambitsioonikad leevendamiseesmärgid;

103. kutsub riiklikke ja piirkondlikke parlamente, kellel on seadusandlikud volitused, 
ametiühinguid, valitsusväliseid organisatsioone, kodanikuühiskonda ja kodanikke üles 
tagama, et nõukogu, komisjon ja valitsused täidaksid oma Pariisi kokkuleppest 
tulenevaid kohustusi ja viiksid täielikult ellu Euroopa rohelise kokkuleppe;

°

° °

104. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


