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ET

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et võrdsus on ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ja Pariisi 
kokkuleppe juhtpõhimõte;

1. on veendunud, et ELil on ajalooline vastutus olla Pariisi kokkuleppe kõige 
ambitsioonikam allakirjutanu ning tal tuleks tunnistada oma kliima- ja keskkonnavõlga 
ja sellest tulenevalt tegutseda;

2. rõhutab, et praegune ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni raames toimuv otsustuste 
tegemise protsess kahjustab vähim arenenud riike ning seda olukorda tuleb muuta, et 
paremini kaasata vaeste ja haavatavate riikide esindajaid;

3. kutsub kõiki ELi liikmesriike üles kliimameetmete rahastamist kiiresti suurendama, 
seades esikohale toetustel põhineva rahastamise, eelkõige vähim arenenud riikide ja 
väikeste arenevate saareriikide rahastamise, ning suurendama rahalist toetust 
ajavahemikul 2020–2025;

4. nõuab, et kliimameetmete 2025. aasta järgse rahastamise eesmärk tagaks kõige 
haavatavamate riikide vajaduste rahuldamise konkreetsete alleesmärkide kaudu, mis 
hõlmaksid ka kohanemise rahastamise ning kahju ja kahjustustega seotud rahastamise 
alleesmärke;

5. tuletab meelde, et kliimamuutuste tagajärgedest tingitud kahju ja kahjustuste käsitlemise 
Varssavi rahvusvahelise mehhanismi 2019. aasta ülevaates tunnistatakse selle 
mehhanismi rakendamise tähtsust eelkõige haavatavatele elanikkonnarühmadele; nõuab 
tungivalt, et EL toetaks vähim arenenud riikide nõudmisi luua konkreetne kahju ja 
kahjustuste ning kohese võlakergenduse rahastamisvahend;

6. väljendab muret selle üle, kuidas rahvusvahelised kliimaga seotud turumehhanismid 
võivad avaldada negatiivset mõju; kutsub ELi ja liikmesriike üles toetama kõigi selliste 
mehhanismide puhul „ära tekita kahju“ põhimõtet;

7. rõhutab, et ebapiisav kohanemisvõime toob kaasa kliimast tingitud ümberasumise; 
nõuab, et Varssavi rahvusvahelise mehhanismi raames tegutsev ümberasumise 
rakkerühm tõhustaks oma tegevust;

8. nõuab, et 2020. aasta järgse ülemaailmse bioloogilise mitmekesisuse raamistiku 
õiguslikult siduv kokkulepe hõlmaks ka haavatavaid elanikkonnarühmi ja tooks neile 
kasu;

9. nõuab suuremat rahvusvahelist toetust põlisrahvaste maaõigustele, mis võiks aidata 
piirata globaalset soojenemist.


