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Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 

Euroopa Parlamendi 15. märtsi 2012. aasta resolutsioon konkurentsivõimeline vähese 

CO2-heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava kohta (2011/2095(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni teatist „Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus 

aastaks 2050 – edenemiskava” (COM(2011)0112) ja seotud töödokumente 

(SEC(2011)0288) ja (SEC(2011)0289), 

– võttes arvesse komisjoni teatist „Kasvuhoonegaaside heite üle 20%-lise vähendamise 

võimaluste analüüs ja kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohu hindamine” 

(COM(2010)0265) ja seotud töödokumenti (SEC(2010)0650), 

– võttes arvesse ettepanekuid sõnastada ümber COM(2011)0656 ja muuta 

finantsinstrumentide turgude direktiivi (MiFID) (COM(2011)0652) ja turu 

kuritarvitamise direktiivi (MAD) (COM(2011)0651) seoses saastekvootidega ELi 

heitkogustega kauplemise süsteemi (ELi HKS) jaoks,  

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 23. oktoobri 2011. aasta kohtumisel tehtud järeldusi, 

– võttes arvesse ELi kliima- ja energiapaketti, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 9 (sotsiaalklausel), 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48, 

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, 

teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu 

komisjoni arvamusi (A7-0033/2012), 

A. arvestades, et ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ligikaudu 90 osalist – sealhulgas 

kiirelt areneva majandusega riigid –, kelle osa ülemaailmses heites kokku on enam kui 

80%, on teinud ühepoolsed avaldused tervet majandust hõlmavate heite vähendamise 

kvantifitseeritud eesmärkide kohta, mis ei ole siiski siduvad; 

B. arvestades, et Euroopa Parlament ja Euroopa Ülemkogu on kuulutanud oma eesmärgiks 

vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 80–95%; 

C. arvestades, et Euroopa Liit peab leppima kokku heite vähendamise konkreetsed 

eesmärgid, et luua alus ja raamistik vajalikele õigusaktidele ja teistele meetmetele; 

D. arvestades, et edenemiskava näitab, et praegune 20%-line kliimaeesmärk, millest enam 

kui pool on võimalik saavutada riigivälise tasaarveldamisega, ei ole kulutõhus viis 

vähendada heidet 2050. aastaks 80% võrreldes 1990. aastaga; arvestades, et 80%-line 

vähendamine, mida valitsustevaheline kliimamuutuste rühm tööstusriikides vajalikuks 

peab ja mille Euroopa Ülemkogu on ELi eesmärgina 2050. aastaks heaks kiitnud, asub 

vahemiku 80–95% alumises otsas; 



E. arvestades, et tööstusel on pikaajaliste keskkonnasõbralike investeeringute tegemiseks 

vaja ELi vähese CO2-heitega majanduse strateegia suhtes selgust, mida tuleb ka toetada 

õiguskindluse, kaugeleulatuvate eesmärkide ja hästi korraldatud 

rahastamismehhanismidega; 

F. arvestades, et sõltuvuse vähendamine välismaistest energiatarnijatest, kes on eeskätt 

pärit poliitiliselt probleemsetest riikidest, on liikmesriikide huvides; 

G. arvestades, et Rahvusvaheline Energiaagentuur on arvutanud välja, et neli viiendikku 

energiaga seotud süsinikdioksiidi koguheitest, mis on lubatud 2035. aastani 450 osakese 

stsenaariumi kohaselt, on juba seotud olemasoleva põhikapitaliga; 

H. arvestades vajadust hinnata ohtu, et piisavate ülemaailmsete jõupingutuste puudumisel 

suurendavad siseriiklikud meetmed vähem tõhusate käitiste turuosa mujal ja seega 

kasvab kogu maailma heide, sh kasvuhoonegaaside heite ülekandumine, ning võtta selle 

ohu vastu meetmeid; 

I. arvestades, et Sterni aruandes toodud hinnangu kohaselt on kliimakaitse vallas 

mittetegutsemine võrdne ülemaailmse SKP vähenemisega vähemalt 5% aastas; 

J. arvestades, et biomassi kui energiaallika tootmine ja tarbimine ei ole iseenesest CO2-

neutraalne; 

K. arvestades, et sotsiaalseid aspekte on vaja võtta arvesse sotsiaalse mõjuhinnangu abil; 

1. mõistab vähese CO2-heitega majanduse arendamise kasulikkust liikmesriikide ja nende 

piirkondade jaoks; toetab seetõttu komisjoni konkurentsivõimelise vähese CO2-heitega 

majanduse 2050. aastaks saavutamise edenemiskava koos selle arengutee, konkreetse 

siseriikliku heite vähendamise vaheeesmärkidega 40%, 60% ja 80% vastavalt 2030., 

2040. ja 2050. aastaks ning sektorispetsiifiliste vaheeesmärkide vahemikega kui 

õigusaktide ning muude majandus- ja kliimapoliitiliste algatuste ettepanekute alust; 

tunnistab, et trajektoor ja vahe-eesmärgid põhinevad PRIMES-modelleerimisel, et 

töötada välja vajalikud õigusnormid; 

2. kutsub komisjoni üles kehtestama kasvuhoonegaaside heite vähendamise 2030. ja 2040. 

aastaks koos konkreetsete valdkondlike eesmärkide ja sihiteadliku ajakavaga; 

3. kutsub komisjoni üles esitama lähema kahe aasta jooksul 2030. aasta eesmärkide 

saavutamiseks vajalikud meetmed, võttes arvesse konkreetset siseriiklikku suutlikkust ja 

potentsiaali ning rahvusvahelist edenemist kliimameetmete valdkonnas; 

4. on seisukohal, et meetmeid tuleks rakendada kooskõlastatud, kulutasuval ja tulemuslikul 

viisil, milles võetakse arvesse liikmesriikide eripärasid; 

5. nõuab suuremat kooskõla ühenduse programmide ja poliitikavaldkondade vahel, et 

saavutada edenemiskava eesmärgid ja tagada selle prioriteetide täielik integreerimine 

uude 2014.–2020. aasta mitmeaastasesse finantsraamistikku; tunnistab, et 

energiatõhususe 20% kasvu eesmärgi saavutamine võimaldaks ELil vähendada liidu 

territooriumil CO2-heidet 2020. aastaks 25% või rohkemgi ning selline vähendamine 

oleks endiselt kulutasuv tee pikaajalise, 2050. aastaks seatud eesmärgini vähendada 

kasvuhoonegaaside heidet 80–90% võrreldes 1990. aasta tasemega; märgib, et vastavalt 



edenemiskavale tooks tagasihoidlikum lähenemisviis kaasa märkimisväärselt suuremad 

kulud kogu perioodi lõikes; tuletab siiski meelde, et investeeringute kulutasuvuse 

hindamisel tuleks alati arvesse võtta liikmesriikide eelarveid; 

6. tuletab meelde, et Durbani kliimakonverentsi eel nõudis Euroopa Parlament 

süsinikdioksiidi vähendamise eesmärgi suurendamist üle 20% aastaks 2020; 

7. rõhutab, et selged heite eesmärgid ergutavad vajalike varajaste investeeringute tegemist 

vähem heidet eraldava tehnoloogia alasesse teadus-, arendus- ja tutvustustegevusse ning 

sellise tehnoloogia kasutuselevõttu, ning pikaajalise strateegia kindlaksmääramine on 

esmavajalik selleks, et tagada ELi liikumine kokkulepitud eesmärgi saavutamise suunas 

vähendada heidet aastaks 2050;  

8. palub komisjonil esitada tulude ja kulude analüüs kavandatud edenemiskavast 

kinnipidamise kohta liikmesriikide tasandil, võttes arvesse siseriiklikke tingimusi, mis 

tulenevad erinevustest tehnoloogia arengus ja vajalikes investeeringutes (ja üldsuse 

heakskiidust), ning võtta arvesse võimalikke suuremaid erinevusi ülemaailmsetes 

tingimustes; 

9. rõhutab, et üleminek vähese CO2-heitega majandusele omab märkimisväärset 

potentsiaali luua täiendavaid töökohti ning tagada samas majanduskasv ja luua 

konkurentsieelis Euroopa tööstusele; 

10. tuletab meelde, et üleminek puhtale tehnoloogiale vähendaks märkimisväärselt 

õhusaastet ja tooks seetõttu olulist kasu tervisele ja keskkonnale; 

Rahvusvaheline mõõde 

11. märgib, et vähese CO2-heitega tehnoloogia ülemaailmne arendamine on kiirelt 

kasvamas ning Euroopa tulevase konkurentsivõime jaoks on oluline suurendada 

investeeringuid selle tehnoloogiaga seotud teadusuuringutesse, arendustegevusse ja 

rakendamisse; 

12. märgib, et toimumas on säästva tehnoloogia valdkonna innovatsiooni ja teadusuuringute 

nihkumine Euroopast maailma muudesse osadesse, mistõttu EL võib kaotada valdkonna 

tehnoloogia alal juhtpositsiooni ja Euroopast võib saada kõnealuse tehnoloogia ja 

sellega seotud valmistoodete netoimportija; toonitab seetõttu, kui oluline on Euroopa 

lisandväärtus energiatõhususe ja taastuvenergia alase tehnoloogia ja vastavate toodete 

väljatöötamisele ja sisemaisele tootmisele; 

13. rõhutab, et Hiina on maailmas liider paigaldatud tuuleparkide võimsuse poolest, Hiina ja 

India tootjad on kümne suurima tuulegeneraatoreid tootva riigi hulgas ning Hiina ja 

Taiwan toodavad hetkel suurema osa maailma päikesepaneelidest; palub komisjonil ja 

liikmesriikidel astuda samme, et edendada sellise tehnoloogia ja uute innovaatiliste 

tehnoloogiate arendamist ja tootmist ELis, et saavutada kasvuhoonegaaside heite 

vähendamise ambitsioonikad eesmärgid; 

14. nõuab, et EL etendaks ka edaspidi aktiivset rolli rahvusvahelistes läbirääkimistes, et viia 

lõpule kaugeleulatuv, terviklik ja õiguslikult siduv kokkulepe; märgib, kui oluline on, et 

EL näitaks oma veendumusi ja oleks eeskujuks vähese CO2-heitega majanduse hüvede 

ja elujõulisuse näitamisel; väljendab heameelt selle üle, et Durbani konverentsil 



saavutati kokkulepe selges ajakavas rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimiseks aastateks 

pärast 2012. aastat, ning ühise arusaama üle, et suured saastajad, ükskõik kas nad on 

arenenud või arenguriigid, peavad kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks võtma vastu 

kaugeleulatuvad ja piisavad eesmärgid; 

15. rõhutab, et EL peab jätkama konstruktiivset tegevust ülemaailmsetel 

kliimaläbirääkimistel ja Euroopa Liidu välisteenistuse egiidi all on vaja edasi arendada 

Euroopa kliimadiplomaatiat;  

16. juhib tähelepanu sellele, et vähese CO2-heitega majanduse peamine ülesanne on tagada, 

et kliimamuutust käsitlev poliitika oleks kaasatud kõikidesse energeetika, transpordi, 

põllumajanduse, hariduse, innovatsiooniga jne seotud olulisematesse 

tegevusvaldkondadesse; 

17. rõhutab, et globaalsete ja Euroopa kliimameetmetega viivitamine ei tooks kaasa ainult 

kõrgemaid kulutusi 2050. aasta sihteesmärgi saavutamisel, kuna investeeringud on 

seotud rohkesti süsinikdioksiidi heidet tekitava kapitaliga ning tehnoloogia rakendamise 

kogemuste tekkimine aeglustuks, vaid ka ELi innovaatilise juhtrolli kaotust 

teadusuuringutes, töökohtade loomises ning suuniste andmises jätkusuutliku rohelisema 

majanduse saavutamiseks, ning et 2020. aastaks vajalike meetmetega viivitamise 

tagajärjeks oleks väiksem vähendamispotentsiaal 2030. aastaks ja järgnevateks 

aastateks; 

18. kordab, et kumulatiivne heide on kliimasüsteemi puhul määrav; märgib, et isegi juhul, 

kui heide väheneks 2020. aastal 30%, 2030. aastal 55%, 2040. aastal 75% ja 2050. aastal 

90%, siis ülemaailmsele 2 °C eesmärgile vastavas süsinikutasemes ületaks EL heite 

tekitamises ühe inimese kohta ikkagi lubatud määra kahekordselt, ja et heite 

vähendamisega viivitamine tõstab heite kumulatiivset osa oluliselt; 

19. tuletab meelde, et maailma keskmise temperatuuri tõusu piiramine 2 °C-ni ei taga 

märkimisväärse kahjuliku kliimamõju vältimist; 

Heitkogustega kauplemise süsteem 

20. mõistab, et ELi heitkogustega kauplemise süsteem (ELi HKS) on peamine, ehkki mitte 

ainus tööstusliku heite vähendamise ja vähese CO2-heitega tehnoloogiate edendamise 

vahend; märgib, et HKSi on vaja täiustada; palub komisjonil ja liikmesriikidel täiendada 

ELi HKSi tehnoloogia- ja innovatsioonipõhise lähenemisviisiga, et tagada vajalik 

märkimisväärne vähendamine; 

21. märgib, et ELi HKS toimib, nagu on kavandatud, ning et madalam süsinikdioksiidi hind 

tuleneb vähenenud majanduslikust aktiivsusest ja saadaolevate kvootide suurest hulgast, 

mis ületab märgatavalt nõudluse; väljendab muret CO2-heite vähendamisele suunatud 

investeeringute vähese stimuleerimise pärast ja selle pärast, et energiatõhususega seotud 

suuremad riskid asetavad ELi võrreldes tema konkurentidega ebasoodsasse olukorda; 

võtab teadmiseks teated, et süsinikdioksiidi hind HKSi olulise suurenemise või 

muutmise puudumisel tõenäoliselt palju ei suurene; 

22. tunnistab asjaolu, et praegune süsinikdioksiidi hind ei soodusta investeeringuid vähese 

CO2-heitega tehnoloogialahendustesse ning mängib seetõttu väga piiratud rolli heite 

vähendamise motiveerimisel, kujutades endast ühtlasi ohtu, et EL jääb järgnevateks 



aastakümneteks seotuks CO2-mahukate infrastruktuuridega; 

23. rõhutab, et kliimamuutuse leevendamise ja sellega kohanemise poliitika ei saa tugineda 

üksnes turupõhistele mehhanismidele; 

24. tunnistab, et HKS seisab silmitsi probleemidega, mida algselt ei eeldatud, ja et 

akumuleeruv saastekvootide ülejääk vähendab stiimulit edendada investeerimist CO2-

heite vähendamisse paljude järgnevate aastate jooksul; märgib, et see ohustab HKSi 

tulemuslikkust ELi peamise mehhanismina heitkoguste vähendamiseks viisil, mis loob 

võrdsed võimalused konkureerivatele tehnoloogiatele, annab ettevõtetele paindlikkuse 

arendada välja omaenda leevendusstrateegia ja näeb ette konkreetsed meetmed 

süsinikdioksiidi lekke vastu võitlemiseks; kutsub komisjoni üles võtma vastu meetmeid, 

et kõrvaldada HKSi puudujäägid ning võimaldada süsteemil toimida algselt kavandatud 

viisil; need meetmed võivad hõlmata: 

a) Euroopa Parlamendile ja nõukogule niipea kui võimalik sellise aruande 

esitamist, milles uuritakse muu hulgas mõjusid stiimulitele vähese CO2-heitega 

tehnoloogiatesse investeerimiseks ning süsinikdioksiidi lekke ohtu; enne 

kolmanda etapi algust muudab komisjon vajaduse korral direktiivi 2003/87/EÜ 

artikli 10 lõikes 4 osutatud määrust, et rakendada asjakohaseid meetmeid, mis 

võivad hõlmata vajaliku hulgal saastekvootide kinni pidamist; 

b) esitada õigusakti ettepanek niipea kui võimalik, et muuta 1,74%list iga-aastast 

lineaarse vähendamise nõuet nii, et sellega täidetaks 2050. aasta CO2-heite 

vähendamise eesmärgi nõuded; 

c) saastekvootide enampakkumisele reservhinna kehtestamise väärtuse hindamise 

läbiviimist ja hinnangu avaldamist; 

d) võtta meetmeid asjaomase teabe kasutamise ja HKSi registri läbipaistvuse 

suurendamiseks, et võimaldada tõhusamat jälgimist ja hindamist; 

e) täiustada veelgi tasaarveldusmehhanismide kasutamist, piirates näiteks 

juurdepääsu tasaarveldustele, millega toetatakse Euroopa konkurente 

tööstusvaldkonnas, näiteks fluorosüsivesinike osas; 

f) selle tagamist, et mitte ühegi kõnealuse meetme tagajärjel ei vähene sellistele 

sektoritele eraldatavate saastekvootide hulk, kus vastavalt võrdlusaluste otsusele 

(komisjoni otsus 2011/278/EL) võib esineda süsinikdioksiidi lekke oht; 

25. märgib, et kõnealused meetmed suurendavad liikmesriikide oksjonitulu, tuletab 

valitsustele meelde, et kliimaga seotud eesmärkideks kulutatava raha osakaalule ei ole 

seatud piiranguid, ning soovitab kasutada neid summasid vähese CO2-heitega 

investeeringute tegemiseks tööstusesse või töökohtade loomise muude võimaluste 

ergutamiseks, näiteks tööjõumaksude vähendamiseks; 

26. palub komisjonil esitada 2013. aasta lõpuks ettepanekud saastekvootide oksjonil ostmise 

nõude laiendamiseks nendele energiamahukatele ettevõtetele, mida rahvusvaheline 

konkurents ohustab üksnes vähesel määral; 

27. tunnistab, et vähese CO2-heite edenemiskava eesmärkide saavutamiseks on vaja 



kohandada jagatud jõupingutusi käsitlevat otsust (Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 

nr 406/2009/EÜ); 

Süsinikdioksiidi leke 

28. kutsub komisjoni üles avaldama andmeid ELi tegeliku panuse kohta ülemaailmse CO2-

heite vähendamisse alates 1990. aastast, võttes arvesse nüüdseks mujal valmistatavate 

toodete tarbimist ELis; 

29. nõuab tungivalt vähese CO2-heitega majandusele ülemineku ergutamist mõistliku ja 

mõõduka reguleeriva lähenemisviisiga; kinnitab, et halduslikult ja rahaliselt koormav 

keskkonnanõuete järgimine avaldab olulist mõju energiamahukate sektorite tööhõivele 

ja tootlikkusele ning suurendab süsinikdioksiidi heite ülekandumise ohtu, sundides 

samal ajal ettevõtjaid ja seega ka töökohti EList lahkuma; 

30. nõustub komisjoni analüüsiga, et piiride kohandamise meetmeid või impordi lisamist 

HKSi on vaja kombineerida täieliku enampakkumisega asjakohastes sektorites; kutsub 

komisjoni üles koostama analüüsi sektoritest, mille puhul tasuta saastekvootide 

eraldamine ei suuda süsinikdioksiidi heite ülekandumist ära hoida; 

31. kutsub komisjoni üles koostama liikmesriikidele võimalikult kiiresti juhendid meetmete 

vastuvõtmiseks, mille eesmärgiks on hüvitada ettevõtetele, kelle puhul esineb 

märkimisväärne süsinikdioksiidi heite ülekandumise oht, CO2-heitega seotud kaudsed 

kulud, nagu on ette nähtud direktiivis; 

32. kutsub komisjoni üles koostama Kagu-Euroopa elektrituru jaoks analüüsi geograafilise 

kriteeriumi puudumise kohta süsinikdioksiidi heite ülekandumise hinnangus; 

33. võtab teadmiseks edenemiskavas toodud järelduse, et elektrisektor peaks 2050. aastaks 

CO2-heite tekitamise peaaegu täielikult lõpetama (heite vähendamine 93%–99%); 

tunnistab, et ELi tööstuse seisukohast on esimestel vähese CO2-heitega tehnoloogiate 

valdkonnas tegutsejatel tänases ja homses vähese CO2-heitega maailmas 

konkurentsieelis; märgib, et heite vähenemine tuleb seetõttu saavutada viisil, mis ei 

kahjusta ELi konkurentsivõimet ja võtab arvesse süsinikdioksiidi heite ülekandumise 

ohtu, eriti energiamahukates sektorites; 

Energiatõhusus 

34. tuletab meelde olemasolevaid hinnanguid, millest ilmneb, et energiatõhususe 

suurendamine ja energiakasutuse vähendamine 20% ei edene aastaks 2020 seatud 

eesmärkidega võrreldes praegu kavakohaselt; nõuab kiireid meetmeid, suuremaid 

ambitsioone ja otsustavamat poliitiliste kohustuste võtmist, et saavutada 2020. aastaks 

seatud eesmärgid ning kavandada 2020. aastale järgnev tegevus, et meelitada seeläbi ligi 

asjakohaseid investeeringuid; toetab komisjoni edenemiskavas esitatud järeldust, et 

energiatõhususe parandamise poliitika on CO2-heite jätkuvaks vähendamiseks 

ülioluline; on seetõttu seisukohal, et siduvate eesmärkide kehtestamist ei tohiks 

välistada; rõhutab, et energiatõhususe meetmed loovad töökohti, soodustavad 

majanduslikku kokkuhoidu, parandavad energiavarustuse kindlust ja suurendavad 

konkurentsivõimet; väljendab sellega seoses heameelt energiatõhususe direktiivis 

kehtestatud prioriteetide üle suurendada energiatõhusust kõigis valdkondades ja eriti 

ehitiste puhul, renoveerides selleks olemasoleva elamufondi ja seades keskseks 



eesmärgiks avalike hoonete renoveerimise; nõuab vahendite suurendamist ja meetmeid 

uute rahastamisallikate kasutuselevõtmiseks ELi ja liikmesriikide tasandil, sealhulgas 

uute rahastamismehhanismide kasutuselevõttu; rõhutab erainvesteeringute tähtsust 

avaliku sektori praegustest eelarvepiirangutest ülesaamisel; 

35. peab taunitavaks, et ei ole meetmeid, mille abil saaks suunata negatiivsete kuludega 

kasvuhoonegaasi heite vähendamise potentsiaali energiatõhususse ja loodusvarade 

mõistlikku kasutusse, ning nõuab ökodisaini direktiivi (2009/125/EÜ) raames tehtava 

töö kiirendamist, vähim kuluka elutsükli põhimõtte ranget rakendamist või 

rakendusmeetmete kehtestamist parimate tulemuste tasemele ning miinimumnõuete 

kehtestamist ka mitte-elektrilistele toodetele; 

36. nõuab, et ökodisaini direktiivi raames tehtav töö hõlmaks kütteseadmeid, katlaid ja 

isolatsioonimaterjale, mille abil on võimalik soodustada ringlussevõttu ja vähendada 

energia- ja ressursikasutust, ning laiendataks ja arendataks märgistusnõudeid, mis 

aitavad tarbijatel teha teadlikumaid otsuseid; 

37. rõhutab energiatõhususe tegevuskava ajakohastamise vajadust, lisades sinna siduvad 

eesmärgid, mis hõlmavad kõiki tegelikke kvantifitseeritavaid meetmeid energia 

tarneahela lõikes; 

38. on arvamusel, et energiatõhusus on kõige tõhusam vahend tööstuse tehnoloogilise 

uuendustegevuse kiirendamiseks ja heite üldkoguse vähendamisele kaasaaitamiseks 

majanduslikult tõhusal viisil, ergutades samal ajal töökohtade loomist; kutsub komisjoni 

seetõttu üles toetama liikmesriikide energiatõhususe edendamise jõupingutusi ning 

kehtestama selleks stabiilsed pikaajalised stiimulite süsteemid, et edendada kulude-

tulude seisukohast tõhusaimaid tehnoloogiaid; on veendunud, et energiatõhususe 2020. 

aasta eesmärgi saavutamiseks tuleks tagada Euroopa tõhususstandardite piisaval tasemel 

ühtlustamine; 

39. kordab, et oluline on tagada stiimulid avaliku ja erasektori investeeringuteks, mille 

eesmärk on kergesti ülevõetavate tehnoloogiate kavandamine ja väljatöötamine, et 

parandada energiasäästu ja energiatõhususe kvaliteeti; 

40. kutsub komisjoni üles kehtestama energiatõhususe edendamiseks konkreetsed meetmed, 

et tegeleda tarbijate ja energiatarnijate vahel tekkivate vastakate stiimulitega; 

41. kutsub komisjoni üles kehtestama pikaajalist eesmärki ELi hoonete energiatarbimise 

vähendamiseks 2050. aastaks; 

42. juhib tähelepanu asjaolule, et EL ja liikmesriigid ei ole piisavalt investeerinud CO2-heite 

vähendamise ning ehitiste ja transpordi valdkonnas energiatõhususe suurendamise 

meetmetesse; palub komisjonil ja liikmesriikidel eraldada rohkem vahendeid ehitiste ja 

linnapiirkondade keskkütte- ja jahutusvõrkude energiatõhususe parandamise meetmete 

rahastamiseks seoses nii praeguse finantsperspektiivi läbivaatamise kui ka tulevaste 

mitmeaastaste finantsraamistikega; 

Taastuvenergia 

43. kutsub komisjoni üles välja töötama biomassi varustuspoliitikat, et soodustada säästvat 

biomassi tootmist ja kasutamist; rõhutab, et see peaks hõlmama säästvuse kriteeriume 



erinevate biomassi liikide kohta, milles võetakse arvesse eri allikate CO2-heidet 

elutsükli jooksul, ning et tähtsaimale kohale seataks biomassi tooraine esmaväärtus, 

mitte aga biomassi kasutamine energia saamiseks; rõhutab tungivalt, et ELi biomassiga 

seotud eesmärgi saavutamine ei tohi mõjuda kahjulikult toidu ja sööda tootmisele ega 

viia bioloogilise mitmekesisuse vähenemisele; 

44. kutsub komisjoni seetõttu üles käsitlema maakasutuse kaudset muutumist laiemalt ning 

tagama maakasutuse muutumisest mõjutatud kolmandate riikide keskkonna piisava 

kaitse kahepoolselt ja mitmepoolselt, et võtta arvesse biokütuste tootmisest põhjustatud 

maakasutuse muutumisele omistatavat kasvuhoonegaaside heidet; selle eesmärgi võiks 

saavutada täiendavate säästvusnõuete kehtestamisega kolmandatest riikidest 

imporditavatele teatavat liiki biokütustele; 

45. rõhutab uute tehnoloogiate tähtsust taastuvenergia tootmise arendamises ja bioenergia 

tootmises ning juhib tähelepanu sellele, et EL peaks oma CO2-heite vähendamise 

eesmärkide saavutamiseks ära kasutama kõik olemasolevad innovaatilised lahendused; 

46. rõhutab taastuvate, sealhulgas innovaatiliste energiaallikate tähtsust ning asjaolu, et vaja 

on kiiresti leida paremad lahendused energia salvestamiseks, energiatõhususe 

parandamiseks ja tõhusaks energia ülekandeks, sealhulgas asjakohase infrastruktuuri 

meetmed; tunnustab liikmesriikide märkimisväärseid edusamme taastuvate 

energiaallikate arendamisel alates siduvate eesmärkide kehtestamisest 2020. aastaks; 

peab oluliseks sellise lähenemisviisi jätkamist ning taastuvate energiaallikatega seotud 

uute eesmärkide kehtestamist 2030. aastaks, võttes arvesse selle võimalikkust ja 

makromajanduslikku mõju; märgib, et selline tegevus aitab saavutada 2050. aastaks 

seatud eesmärgid, tagab tööstusele vajaliku investeerimiskindluse, vähendab oluliselt 

kasvuhoonegaaside heidet, loob töökohti, edendab ELi energiasõltumatust ning 

soodustab juhtpositsiooni tehnoloogia valdkonnas ja tööstusinnovatsiooni; rõhutab, et 

riiklikes taastuvenergia alastes tegevuskavades seatud eesmärkide saavutamine on 

otsustavalt tähtis 2050. aastaks seatud ELi üldiste eesmärkideni jõudmiseks; on 

seisukohal, et komisjon peaks meetmeid võtma, kui riiklikud eesmärgid täitmata 

jäetakse; 

47. rõhutab, et komisjon peab tagama, et kõnealuste eesmärkide vastuvõtmisega ei 

vähendataks teistesse vähese CO2-heitega elektrienergia tootmise vormidesse 

investeerimise stiimuleid; 

48. palub komisjonil, kui ta avaldab 2012. aasta lõpuks aruande kõikide liikmesriikide 

edusammude kohta taastuvatest energiaallikatest elektrienergia tootmise seadusjärgse 

kohustuse täitmisel ning hinnangu 2020. aasta eesmärkide täitmise kohta, esitada 

meetmete kava, mida hakatakse rakendama, et ergutada nõudeid täitma liikmesriike, kes 

seda praegu ei tee; 

49. tuletab meelde, et elektrivõrke on vaja ajakohastada ja arendada, eeskätt selleks, et 

transportida suure potentsiaaliga piirkondades toodetud taastuvenergiat, näiteks 

Põhjamere avamere tuuleenergiat ja Lõuna-Euroopa päikeseenergiat, ning teha 

võimalikuks detsentraliseeritult toodetud taastuvenergia vastuvõtmine; 

50. rõhutab, et ressursitõhususe suurendamisel näiteks jäätmete ringlussevõtu, parema 

jäätmekäitluse ning käitumismustrite muutmise kaudu on väga oluline roll ELi CO2-

heite vähendamise strateegiliste eesmärkide saavutamisel; 



51. märgib, et olemasolevate teadmiste ja tehnoloogiate abil saaksid 

põllumajandusettevõtjad ennast ise energiaga varustada ning suurendada orgaanilistest 

jäätmetest kohalikku bioenergiat tootes nii oma tulusid kui ka tuua kasu keskkonnale; 

52. märgib, et põllumajandusettevõtjaid tuleks seoses ressursitõhususega innustada väetiste 

asemel paremini ära kasutama biogaasi ja biogaasi kõrvalsaadusi;  

53. rõhutab lisaks sellele sõnniku töötlemise tähtsust, sest see ei ole mitte ainult 

taastuvenergia allikas, vaid vähendab ka keskkonnasurvet ning on mineraalainete 

kontsentreeritud sisaldusega asendus kunstväetistele; rõhutab sellega seoses, et kui 

sõnnikut käsitletakse energiaallikana, on oluline, et töödeldud sõnnikut tunnustataks 

nitraadidirektiivis kunstväetise asendajana; 

54. rõhutab vajadust parandada põllumajandustootjate endi energiasõltumatust, ergutades 

selleks kohapeal toodetava taastuvenergia tootmist näiteks tuuleturbiinide, 

päikesepaneelide ja biomassi fermentatsiooni tehnoloogia abil, et vähendada 

tootmiskulusid ja suurendada põllumajandusettevõtjate majanduslikku elujõulisust neile 

täiendava sissetulekuallika andmise teel;  

Teadusuuringud 

55. kutsub komisjoni üles tagama, et programmis „Horisont 2020” ja juhtalgatuse 

„Innovatiivne liit” raames toimivates Euroopa innovatsioonipartnerlustes antaks 

prioriteet vajadusele arendada välja igat liiki vähese CO2-heitega säästvaid 

tehnoloogiaid, et ergutada ELi konkurentsivõimet, edendada roheliste töökohtade 

loomist ja muuta tarbijate käitumist; 

56. rõhutab, et vähem energiamahukate ja väiksema saastega põllumajandusmeetodite 

väljatöötamiseks ja rakendamiseks ning tõhusamaks energiatootmiseks tuleb 

teadusuuringute valdkonnas vältimatult teha suuremaid jõupingutusi ja parandada 

rahastamist; märgib ka, et väikese saastega ja energiatõhusad alternatiivid on juba 

olemas; on seisukohal, et teadusuuringud ja arendustegevus selles valdkonnas on 

energiatehnoloogia strateegilise kava täieulatusliku rakendamise jaoks väga olulised 

ning selleks tuleb teha täiendavaid investeeringuid; rõhutab, et sellega seoses tuleb 

tagada, et teadusuuringute tulemusi rakendataks ka ettevõtluse tasandil; kiidab heaks 

komisjoni ettepaneku luua uus teadusuuringute raamprogramm „Horisont 2020”;  

57. nõuab, et eelarvetoetus oleks kooskõlas 50 miljardi euroga, mida vajatakse avalikest ja 

eraallikatest energiatehnoloogia strateegilise kava täielikuks täitmiseks; 

58. rõhutab, kui oluline on teadus- ja arendustegevus vähesaastavate ja energiatõhusate 

tehnoloogiate arendamiseks; kutsub ELi üles võtma juhtrolli kliimahoidliku ja 

energiatõhusa tehnoloogia alastes teadusuuringutes ning arendama selles valdkonnas 

tihedat teaduskoostööd rahvusvaheliste partneritega, pöörates erilist tähelepanu 

puhastele ja säästvatele tehnoloogiatele, mis aitaksid kaasa 2020. aastaks seatud 

eesmärkide saavutamisele Euroopa energiatehnoloogia strateegilise kava (ELi 

juhtalgatus vähese CO2-heitega tehnoloogiate valdkonnas) raames; rõhutab, et 

programmi „Horisont 2020” raames tehtavate igat liiki energiaalaste teadusuuringute 

rahastamisvahendeid tuleb suurendada, eriti taastuvate energiaallikate valdkonnas; 

tuletab meelde, et praegused rahaeraldised energiavaldkonnas moodustavad ainult 0,5% 

ELi 2007–2013 eelarvest ning et see ei ole kooskõlas ELi poliitiliste prioriteetidega; 



Süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine 

59. mõistab süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogia rakendamise olulisust seal, 

kus see on teostatav, juhul kui süsinikdioksiidi heite vähendamise eesmärgid soovitakse 

saavutada võimalikult väikeste kuludega, ning tunnistab, et menetluslikud viivitused, 

rahalised puudujäägid ja mõne liikmesriigi vähene pühendumus ei luba tõenäoliselt 

õigeaegselt saavutada Euroopa Ülemkogu ambitsioonikat eesmärki, et 2015. aastaks 

oleks töös kuni 12 süsiniku kogumise ja säilitamise näidisprojekti; kutsub komisjoni 

üles avaldama süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tegevuskava; tunnistab, et 

süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine ei ole asjakohane kõikidel tingimustel isegi 

2050. aastaks, vaid võib piirduda suurte rajatistega ja heite vältimisega 

tööstusprotsessidest; nõuab murranguliste tehnoloogiate toetamist teistes valdkondades, 

et suurendada energiatõhusust ja vähendada energiatarbimist ning leida lisaks 

süsinikdioksiidi kogumisele ja säilitamisele muid lahendusi; 

60. palub komisjonil esitada ettepanek jaotada süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 

projektide kasutamata vahendid Euroopa majanduse taastamise kava raames ümber 

alternatiivsetele süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise näidisprojektidele; 

Siseriiklikud ja sektorispetsiifilised edenemiskavad 

61. märgib, et Cancúni lepingus on ette nähtud vähese CO2-heite strateegiate väljatöötamine 

kõikides arenenud riikides; 

62. tunneb heameelt, et mõned ELi liikmesriigid koostavad vähese CO2-heite strateegiaid, 

kuid kutsub kõiki liikmesriike üles koostama need hiljemalt 2013. aasta juuliks; nõuab, 

et komisjon esitaks nende koostamist nõudvad õigusaktide ettepanekud, kui 2012. aasta 

lõpuks ei ole kõik liikmesriigid sellist kohustust võtnud; 

63. kutsub komisjoni üles hindama kõnealuste kavade asjakohasust seoses Cancúni 

eesmärgi täitmisega, milleks on hoida maailmas temperatuuri tõus alla 2 ºC võrreldes 

industriaalühiskonna eelse tasemega; 

64. kutsub komisjoni üles tagama, et siseriiklikud ja sektorispetsiifilised edenemiskavad 

allutataks sõltumatule kontrollile, mille eesmärgiks on hinnata, kas parima kättesaadava 

tehnoloogia võimalikku kasutamist on täielikult arvesse võetud, ning et esitatud kulud 

oleksid kooskõlas asjaomaste tavadega; 

65. ootab, et komisjon võtaks poliitikaalgatuste ettevalmistamisel edenemiskavasid 

igakülgselt arvesse ja tõstaks esile juhtumid, kus tööstussektorites ei ole selliseid 

kavasid koostatud; 

66. kutsub asjaomaseid tööstusharude ühendusi üles koostama sektorispetsiifilisi 

edenemiskavu, milles määratletakse, kuidas saaks ELi vähese CO2-heite eesmärke kõige 

paremini realiseerida, k.a vajalike investeeringute tasemed ja kasutatavad 

rahastamisallikad; 

67. ootab, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid edenemiskavad koostanud sektoreid 

kõnealustest edenemiskavadest tulenevate algatuste ja partnerluste edasiarendamisel, et 

murranguliste tehnoloogiate arengu käigus energiamahukad tööstusharud täielikult CO2-

vabaks muuta; 



68. kutsub komisjoni üles ajakohastama 2050. aasta edenemiskava ja prognoose iga 3–5 

aasta järel ning integreerima sektorispetsiifilisi, piirkondlikke ja liikmesriikide 

edenemiskavasid komisjoni enda ajakohastatud versiooni, ning on arvamusel, et sel 

eesmärgil kasutatavad mudelid ja meetodid peaksid olema igati läbipaistvad; 

69. rõhutab, et vähese CO2-heitega majanduse saavutamine eeldab ressursside palju 

tõhusamat kasutamist; nõuab seetõttu tungivalt, et liikmesriigid töötaksid välja uue või 

täiendaksid olemasolevat riiklikku ressursitõhususe strateegiat ning lülitaksid selle 

2013. aastaks kasvu ja töökohtade loomise riiklikku poliitikasse; 

Elektrienergia tootmine 

70. tuletab meelde, et 2035. aastaks kasvab maailma primaarenergianõudlus enam kui 30%, 

mistõttu suureneb ülemaailmne konkurents energiaallikate pärast; 

71. on arvamusel, et liikmesriikidel peaksid olema võimalikult laialdased vahendid vähese 

CO2-heitega elektrienergia tootmise saavutamiseks (sealhulgas taastuvad energiaallikad, 

tuumaenergia, süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogia ja jätkusuutlikult 

toodetud biomass) ning ühtegi neist ei tohiks nõuete täitmiseks kasutada olevate 

võimaluste seast välja arvata; 

72. nõuab, et komisjon oleks eriti valvas energiatootmise mis tahes lekke suhtes väljapoole 

ELi heitkogustega kauplemise süsteemi ning pööraks tähelepanu liikmesriikidele, kellel 

on ühendused riikidega väljaspool ELi; 

73. kutsub komisjoni üles hindama nende mehhanismide tõhusust, mis võimaldavad 

elektriturgu vähese CO2-heitega majanduses usaldusväärselt juhtida, ja esitama vajaduse 

korral õigusaktide ettepanekud piiriüleste elektriturgude tihedamaks integreerimiseks ja 

teiste meetmete võtmiseks, mille abil tegeleda tootmisvõimsuse tasakaalu ja 

kättesaadavuse kindlaksmääramise vajadusega; 

74. kutsub ELi üles võtma kohustust muuta energiasektor 2050. aastaks CO2-vabaks; 

75. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles investeerima rohkem jätkusuutlikule majandusele 

üleminekuks vajalikku energiainfrastruktuuri; rõhutab, et Euroopa peaks olema 

esirinnas standardite, koostalitlusvõimeliste energeetika-alaste internetitehnoloogiate ja 

energiatõhusate info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste arendamises, 

eelkõige selles, mis puudutab arukaid võrke, arukate kodusüsteemide, nagu näiteks 

tarbijale kasulike arukate arvestite täielikku ja õigeaegset kasutuselevõttu, Euroopa 

ühendatud superelektrivõrgu ajakohastamist ja arendamist ning veeldatud maagaasi 

infrastruktuuri; rõhutab piirkondadevaheliste ühendustega seoses vajadust käivitada 

Euroopa energiainfrastruktuuri paketil põhinev investeerimiskava, et tagada 

energiatarneallikate mitmekesistamine; palub komisjonil esitada praktilised lahendused 

suurte taastuvenergia koguste tõhusaks integreerimiseks, edendades turueeskirju, mis 

võimaldavad tõhusat ja läbipaistvat rahvusvahelist elektrivahetust; nõuab seetõttu 

piiriüleste elektriturgude kiiret integreerimist ja kasutuselevõttu; tunnistab, et kiiresti 

oleks vaja pikaajalist nägemust, sest pika elueaga energiainfrastruktuuri rajamiseks 

kulub aastaid; kiidab heaks energiainfrastruktuurile keskendumise Euroopa Ühendamise 

Rahastu ettepanekus; 

76. juhib tähelepanu asjaolule, et praegune 20% eesmärk põhineb energiaallikate kogumil, 



mis sisaldab paljudes liikmesriikides tuumaenergiat; märgib, et Rahvusvahelise 

Energiaagentuuri aruanne „World Energy Outlook 2011” sisaldab tuumaenergia 

kasutamise vähendamise stsenaariumi, mille kohaselt suureneb keskpika perioodi vältel 

kõikjal maailmas oluliselt elektrisektori prognoositav CO2-heide, sest fossiilkütuseid 

kasutatakse laialdasemalt; kordab uuesti, et mõnede liikmesriikide otsus osa 

olemasolevaid tuumareaktoreid sulgeda ei tohi olla õigustuseks nende kliimapoliitika 

eesmärkide vähendamisele; märgib, et Rahvusvahelise Energiaagentuuri hinnangul 

nõuaks 2 °C eesmärgi saavutamine süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 

tehnoloogiate kiiremat arendamist ja kasutuselevõttu nii söe- kui ka gaasiküttel 

töötavates elektrijaamades; märgib siiski, et süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 

tehnoloogia on endiselt alles katsetamisel ja kommertskasutusele eelnevas staadiumis, 

seetõttu tuleb kaaluda ka alternatiivseid võimalusi, mille keskmes on taastuvate 

energiaallikate ulatuslik kasutamine ja energiatõhusus; nõuab seepärast suuremat toetust 

murranguliste tehnoloogiate arendamisele ja kasutamisele, et suurendada 

energiatõhusust ning hoida majanduskasv ja energiatarbimine lahus; 

77. on seisukohal, et nende eesmärkide saavutamine 2050. aastaks, ilma liikmesriikide endi 

energiavalikut piiramata, võib vähendada tarbimist, suurendada energiavarustuse 

kindlust ja usaldusväärsust ning võimaldada energiahindade kõikumise ohjamist, mis 

omakorda pakub tarbijatele ja ettevõtjatele õiglasi ja konkurentsivõimelisi energiahindu 

ning suurendab ELi konkurentsivõimelisust ja töökohtade arvu; 

Tööstus 

78. nõuab, et ELi toetuses rohelisele majandusele tuleks võtta arvesse rolli, mis on 

olemasolevate ettevõtjate investeeringutel, mida tehakse ressursikasutuse 

märkimisväärseks tõhustamiseks ja CO2-heite oluliseks vähendamiseks ning ELi 2020. 

aasta strateegia roheliste töökohtade loomisega seotud eesmärkide saavutamiseks; 

toonitab, et rohelisem majandus peaks toetama konkurentsivõimet ja innovatsiooni 

kõikides sektorites ja keskenduma valdkondadele, kus arendustegevus on majanduse ja 

keskkonna seisukohast tõhusam; 

79. kutsub komisjoni üles uurima uuenduslikke finantsvahendeid vähese CO2-heitega 

majandusse investeerimiseks; 

80. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles toetama innovatsiooniklastrite loomist piirkondlike 

ja riiklike lahenduste väljatöötamise eesmärgil; 

Transport 

81. toetab komisjoni tegevuskavas esitatud nõuet, et Euroopa ühtses transpordipiirkonnas 

tuleb ELi transpordisektori kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 1990. aasta 

tasemega võrreldes 60% vähendada; palub komisjonil ühtlasi esitada kõnealuse sektori 

heite vähendamise vahe-eesmärgid, et tagada varajane piisavate meetmete võtmine; 

82. tunneb heameelt edusammude üle, mida autotootjad on alates 2007. aastast teinud 

sõiduautode CO2-heite vähendamisel, ning toonitab, et oluline on kiirendada edasist 

kütusetõhususe parandamist; kinnitab, et oma tulevase läbivaatamise ettevalmistamise 

raames peaks komisjon tegema ettepanekuid selle kohta, kuidas tagada, et uute autode 

keskmine CO2-heide ei ületaks 2020. aastaks 95 g/km, mis ongi selleks ajaks kokku 

lepitud eesmärk; kutsub komisjoni üles süvendama dialoogi ja koostööd Rahvusvahelise 



Mereorganisatsiooniga, et tagada laevandussektori kaasamine CO2-heite vähendamise 

kohustuste täitmisse; 

83. tuletab meelde, et komisjon peab 31. detsembriks 2011 vastavalt direktiivile 

2009/29/EÜ hindama Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) edusamme 

laevandussektori heite vähendamisel; palub komisjonil lisada meretransport oma 

edenemiskavasse, ning arvestades, et puudub rahvusvaheline leping laevandussektori 

heite piiramiseks, esitada ettepanekud selle heite kaasamise kohta ühenduse heite 

vähendamise kohustusse, et see õigusakt jõustuks 2013. aastal; 

84. kutsub komisjoni üles esitama ettepanekud raskete kaubaveokite kütusetõhususe 

parandamiseks ja võtma 2013. aastaks kavandatud väikeste tarbesõidukitega seotud 

heidet käsitlevate õigusaktide läbivaatamise käigus enam arvesse kütusetõhususe 

parandamise vajadust, et vähendada kütusehindade tõusu tagajärjel ettevõtetele 

tekkivaid kulusid; 

85. kutsub komisjoni üles tagama mis tahes liiki sõidu- ja kaubaveokite ostjatele suurema 

selguse nende kütusetõhususe kohta ning esitama kaua viibinud ettepanekud 

märgistamise direktiivi reformimiseks, mis peaks hõlmama kõiki müügiedenduse 

vorme; 

86. kutsub komisjoni üles astuma viivitamata samme selle tagamiseks, et uute autode heite 

hindamiseks kasutatavad katsetsüklid kajastaksid täpselt kõnealuste sõidukite reaalset 

kasutamist tegelikes sõidutingimustes; 

87. tunnustab mõningates liikmesriikides tehtavaid jõupingutusi elektrisõidukite ja 

üliväikese CO2-heitega sõidukite kasutamist soodustava laadimise/tankimise 

infrastruktuuri rajamiseks ning kutsub komisjoni üles esitama ettepanekud, et kehtestada 

kõikides liikmesriikides miinimumnõuded kogu Euroopat katva võrgu rajamiseks; 

88. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles käsitama transpordisektori põhjustatud heite 

vähendamiseks prioriteedina investeeringuid üleeuroopalise aruka energiavõrgu 

arendamisse, mis rakendab kohalikul ja regionaalsel tasandil toodetud, sealhulgas 

taastuvallikatest toodetud energiat, ning aitab arendada elektrisõidukite kasutamiseks 

vajalikku infrastruktuuri; 

89. on seisukohal, et vaja on kultuurilist nihet, et võtta kasutusele säästlikumad 

transpordiliigid; palub seetõttu komisjonil ja liikmesriikidel ergutada uusi 

investeeringute vorme, et lihtsustada üleminekut keskkonnahoidlikumatele 

transpordiliikidele ning vähendada transpordivajadust muu hulgas IT kasutamise ja 

ruumilise planeerimise kaudu; 

90. rõhutab, et transpordi väliskulude transpordihindadesse sisestamine vastavalt reostuse 

tasemele on peamine probleem energiasäästu ja energiatõhususe stimuleerimisel ning 

suurem tõhusus viib keskkonnasõbralike transpordiliikide valimiseni;  

91. nõuab, et tagataks transpordi infrastruktuuri kavandatavate uute investeeringute 

kooskõla edenemiskava prioriteetidega, kuna on oht, et komisjoni poolt järgmiseks 

kaheks kümnendiks, aastateks 2010–2030 taotletud 1,5 triljonit eurot ei suunata 

asjakohaste vähese CO2-heite prioriteetide saavutamiseks; rõhutab seetõttu vajadust ELi 

„rohelise” infrastruktuurieelarve järele, eelkõige seoses struktuurifondide ja 



Ühtekuuluvusfondiga; 

92. kiidab heaks üleeuroopalise transpordivõrgu kohta esitatud uued suunised ning reisijate- 

ja kaubaveo jaoks ette nähtud raudteekoridoride arendamisele omistatud tähtsuse; 

kutsub komisjoni üles esitama võimalikult kiiresti alternatiivkütuste ja uute 

tehnoloogiate kasutamise strateegiat transpordivaldkonnas; ergutab liikmesriike 

rakendama kiiresti ühtse Euroopa taeva meetmed ja parandama sel viisil lennuliikluse ja 

liikluskorralduse tõhusust; 

93. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles rakendama täielikult ELi HKSiga seotud 

lennundusalaseid õigusakte; 

Põllumajandus 

94. kutsub komisjoni üles tegema ettepanekuid konkreetsete meetmete kohta 

kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks ja põllumajandusmaa tõhusast kasutamisest 

saadava kasu edendamiseks ning vähendama fossiilkütustel põhinevate väetiste 

kasutamist, võttes seejuures eelkõige arvesse põllumajanduse osa toidutootjana (mitte 

kütusetootjana); on ka arvamusel, et väikesed põllumajandusettevõtjad võivad selles 

valdkonnas vajada väljaõpet ja tehnilist abi; kutsub komisjoni ka üles viima läbi rohkem 

teadusuuringuid põllumajanduse eri liikide toimimise ja põllumajanduse tõhusate 

keskkonnatavade kohta, arvestades nõuetekohaselt klimaatilisi tingimusi; 

95. usub, et põllumajandusel on head võimalused edendada oluliselt kliimamuutuse vastu 

võitlemist ja rohelise majanduskasvu abil uute töökohtade loomist; märgib, et 

põllumajandussektoris saavad kasvuhoonegaaside heite vähendamisest kasu kõik 

osapooled, kuna suureneb põllumajandustootjate pikaajaline majanduslik ja 

põllumajanduslik elujõulisus; nõuab, et ühisesse põllumajanduspoliitikasse kuuluksid 

säästva energia eesmärgid; 

96. rõhutab, et seda panust aitab eeldatavasti suurendada ÜPP aastateks pärast 2013. aastat; 

tunnistab, et põllumajanduses on tootmistõhususe parandamise abil heidet juba olulisel 

määral vähendatud; märgib siiski, et pikemas perspektiivis on põllumajandusliku heite 

vähendamise võimalused küll olulised (põllumajandussektoris on võrreldes 1990. 

aastate tasemega võimalik vähendada muude kasvuhoonegaaside kui CO2-heidet 2050. 

aastaks 42% kuni 49% võrra), kuid muude sektoritega võrreldes siiski pigem piiratud; 

rõhutab, et kõik peamised põllumajanduslikku heidet tootvad riigid peavad võtma 

asjakohaseid meetmeid;  

97. pooldab ühise põllumajanduspoliitika keskkonnasõbralikkuse komponendi kasutamist 

kogu ELi hõlmava stiimulisüsteemi loomiseks, mille eesmärk on toitainete, energia ja 

kliimatõhususe suurendamine, keskendudes eelkõige süsiniku mullas sidumise 

suurendamisele, kasvuhoonegaaside heite edasisele vähendamisele ja toitainete 

kasutamise parandamisele; selle süsteemi eesmärk oleks tagada põllumajandustootjate 

konkurentsivõime ja pikaajaline toiduga kindlustatus piiratud loodusvarade tõhusama 

haldamise teel; 

98. nõuab vajalike meetmete võtmist ühise põllumajanduspoliitika raames, sh 

teadusuuringute rahastamist, jõupingutusi hariduse valdkonnas, investeerimisabi ning 

muid ergutavaid algatusi, mis toetaksid ja võimaldaksid põllumajanduses ja 

metsanduses tekkivate jäätmete kasutamist säästva energia tootmiseks;  



99. tuletab meelde, et parem põllumajandus- ja metsandusalane tegevus võiks suurendada 

selle sektori suutlikkust siduda ja säilitada süsinikdioksiidi pinnases ja metsades; 

rõhutab samal ajal, et enamik metsaomanikke on ühtlasi põllumajandustootjad; rõhutab 

ka, kui tähtsad on ELi eesmärgid piirata ülemaailmset metsade raadamist, seda iseäranis 

arenguriikides, ning peatada metsade hävitamine hiljemalt aastaks 2030; 

100. rõhutab, kui oluline on töötada välja sobivad meetmed ja/või mehhanismid selleks, et 

põllumajanduse ja metsanduse rolli süsihappegaasi säilitamisel majanduslikult tõeliselt 

tunnustada; 

101. rõhutab, et metsade säästev kasutamine aitab kaasa CO2-heite vähendamisele ning 

seetõttu tuleb põllumajanduspoliitika teise samba raames võtta vajalikke meetmeid 

selleks, et metsi oleks võimalik majandada ka keerulisemates olukordades; 

102. rõhutab, et erilist tähelepanu tuleb pöörata metsastamisele, mis on ainuke vahend CO2 

sidumise looduslikuks suurendamiseks ja bioenergia tootmiseks vajaliku metsa allikas; 

103. nõuab ELi maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse (LULUCF) strateegia 

loomist, millega tagatakse sektori poolt heitkoguste vähendamisse antava panuse 

püsivus ja keskkonnaalane terviklikkus; julgustab liikmesriike välja töötama oma 

riikliku poliitika, et kasutada ära oma vastavate maakasutuse, maakasutuse muutuse ja 

metsanduse sektorite leevenduspotentsiaal, võttes arvesse subsidiaarsuse põhimõtet, sest 

see võib aidata saada väärtuslikke kogemusi; rõhutab vajadust investeerida 

säilitamisvõimsuse ning maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsandusega seotud 

tegevustest tuleneva heite teaduslikku uurimisse; 

104. on arvamusel, et pikaajaline konkurentsivõime on saavutatav üksnes kliimamuutusele 

vastupanuvõimeliste tervete ja bioloogiliselt mitmekesiste agro-ökosüsteemide kaudu 

ning piiratud loodusvarade, nagu mullastik, vesi ja maa, säästva kasutamise kaudu;  

105. rõhutab, et bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste kaitse, väärtustamine ja 

taastamine on vähese CO2-heitega majanduse saavutamisel keskse tähtsusega; 

106. rõhutab, et komisjon peaks kliimaküsimustele iseäranis suurt tähelepanu pöörama, et 

luua ühtsus selliste poliitikavaldkondade vahel nagu tööstus, teadusuuringud, 

energeetika, bioloogiline mitmekesisus, kaubandus, arendustegevus, põllumajandus, 

innovatsioon, transport, loomade heaolu ja Euroopa 2020. aasta strateegia; on 

veendunud, et põllumajandussektori potentsiaali usaldusväärne ja strateegiline juhtimine 

aitab oluliselt kaasa sellele, et Euroopast saaks tulevikus konkurentsivõimeline vähese 

CO2-heitega maailmamajanduse osaline;  

107. rõhutab, et toiduahelat tuleks lühendada ja läbipaistvamaks muuta ning soodustada 

kohalikult toodetud toidu tarbimist, sh kohalike ja piirkondlike turgude toetamist, et 

vähendada põllumajandustoodangu veol tekkivat heidet; märgib, et Euroopa 

multifunktsionaalse tootmise ja töötlemise ümberpaigutamine väljapoole ELi mõjutaks 

negatiivselt Euroopa lisandväärtust ja kliimaeesmärke; 

108. on arvamusel, et loomasööda kasvatuse parem korraldus, sh viljelusmaal valgurikaste 

põllukultuuride kasvatamine külvikorra rotatsiooni alusel ja valgurikaste põllukultuuride 

mitmekesisuse suurendamine erinevatel püsikarjamaadel, et kasvatada rohkem 

loomasööta ise, aitaks vähendada sõltuvust loomasööda impordist, millega kaasneb suur 



süsinikdioksiidi heide; usub, et samuti aitaks see vähendada loomasööda hinda 

põllumajandustootjate jaoks ning selle tulemusel paraneks pinnasekaitse, kuna seeläbi 

suureneks pinnase vee looduslik kinnipidamine ning väheneks vastuvõtlikkus 

kahjuritele;  

Rahastamine 

109. toetab 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistiku jaoks komisjoni tehtud 

ettepanekuid, mille kohaselt sihtrahastataks vähese CO2-heitega tehnoloogiatesse 

tehtavate investeeringute suurendamist ning nende väljatöötamise ja rakendamise 

edendamist; toetab kavatsust ühtlustada kogu mitmeaastase finantsraamistiku kliimaga 

seotud rahastamine ja suunata 20% Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest 

taastuvenergiasse ja energiatõhususse tehtavatesse investeeringutesse, ning nõuab selle 

üle tõhusat järelevalvet; soovitab komisjonil tagada, et kõnealuseid vahendeid 

kasutataks eelkõige nende liikmesriikide abistamiseks, kellel on suur potentsiaal heite 

vähendamiseks tublisti allapoole praeguseid eesmärke, kuid kellel puudub suutlikkus 

vajalike investeeringute tegemiseks; 

110. juhib tähelepanu sellele, et praegust majandus- ja finantskriisi tuleb arvesse võtta 

poliitika kavandamisel, mis peaks tagama ja toetama alginvesteeringuid, mis aitavad 

kaasa taastuvate energiaallikate laialdasemale kasutamisele, et vähendada pikas 

perspektiivis energiakulusid ning parandada energiatõhusust energiaga varustamise ja 

transpordi valdkonnas;  

111. tuletab meelde, et kui kliimamuutuse tõkestamiseks midagi ette ei võeta, siis ületavad 

sellest põhjustatud pikaajalised majanduskulud märkimisväärselt koheste jõuliste ja 

otsustavate meetmetega kaasnevaid lühiajalisi kulusid; 

112. loodab, et erainvestorite julgustamiseks ning nendevahelise usalduse ja koostöö 

innustamiseks ning Euroopa fondide paremaks kasutamiseks määratakse viivitamata 

kindlaks konkreetsed ja mõõdetavad valdkondlikud eesmärgid; rõhutab, et taastuvad 

energiaallikad, innovatsioon ja murrangulise tehnoloogia väljatöötamine ja 

kasutuselevõtt aitavad võidelda kliimamuutuse vastu ning samal ajal võib see veenda 

ELi partnereid kogu maailmas, et heite vähendamine on võimalik ilma 

konkurentsivõimet ja töökohti kaotamata; peab ülioluliseks, et EL ja liikmesriigid 

näitaksid eeskuju ja looksid uutesse, energiatõhusatesse ja vähese CO2-heitega 

tehnoloogiatesse investeerimise süsteemi; nõuab edenemiskava eesmärkide 

saavutamiseks olemasolevate rahastamisskeemide tõhustamist, viivitamata arutelu 

algatamist rahastamisvahendite üle, mis tuleks kasutusele võtta, ning suurema 

koostoime soodustamist riiklike ja ELi rahastamisskeemide vahel; on arvamusel, et 

mitmel allikal põhinevad rahastamisskeemid võivad olla tõhusaks vahendiks; tõstab 

esile regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika rahastamise olulisust, sest see on põhiline 

vahend, mille abil kaasrahastatakse piirkondlikke meetmeid üleminekuks vähese CO2-

heitega majandusele; on seisukohal, et programmiperioodil 2014–2020 tuleks 

märkimisväärne osa rahastamisvahenditest eraldada edenemiskava 2050 eesmärkide 

täitmiseks; 

113. märgib, et süsinikdioksiidi madala hinna tõttu ei mobiliseeri saastekvootide müük 

enampakkumisel ressursse kliimamuutuse vastase võitluse rahastamiseks, nagu loodeti; 

tuletab meelde, et vähemalt 50% enampakkumistel saadavast tulust tuleb reinvesteerida 

kliimameetmete valdkonda nii ELis kui ka arenguriikides, ning nõuab tungivalt, et 



komisjon teostaks aktiivset järelevalvet liikmesriikide kõnealuste tulude kasutamise üle 

ja esitaks parlamendile selle kohta igal aastal aruande; palub, et liikmesriigid kasutaksid 

enampakkumistel saadud tulu tõhusalt teadus-, arendus- ja uuendustegevuse 

edendamiseks, et saavutada CO2-heite pikaajaline vähenemine; 

114. kutsub komisjoni üles koondama alates 2013. aastast saastekvootide enampakkumisel 

saadud vahendite kasutamisega seotud teavet ja avaldama igal aastal aruande, milles 

võrreldakse, kui suures ulatuses kasutavad liikmesriigid kõnealust raha selleks, et 

edendada vähese CO2-heitega tehnoloogiate ja muude kasvuhoonegaaside heite 

kärpimise vahendite arendamist; 

115. kutsub komisjoni üles esitama ettepanekut, et liikmesriigid eraldaksid osa 

enampakkumisel saadud vahenditest selleks, et pakkuda täiendavaid ELi vahendeid 

innovatsiooni toetamiseks energiatehnoloogia strateegilise kava või samaväärsete 

algatuste kaudu; 

116. kutsub komisjoni üles uurima ja kaaluma täiendavaid ja uuenduslikke 

rahastamisallikaid, sealhulgas regionaalarenguks ettenähtud vahendite võimalikku 

kasutamist, et veelgi edendada vähese CO2-heitega tehnoloogia arendamist ja 

kasutamist; 

117. rõhutab kiireloomulist vajadust tegeleda edenemiskava raames keskkonda kahjustavate 

toetustega; nõuab koordineeritud tegutsemist eesmärgiga teha kindlaks ja lõpetada 2020. 

aastaks järk-järgult kõikide keskkonda kahjustavate toetuste andmine, et toetada eelarve 

konsolideerimist ja üleminekut säästvale majandusele; kutsub komisjoni üles avaldama 

2013. aasta lõpuks teatise, milles on ära toodud kõik juhtumid, mille puhul on 

õigustatud kasutada ELi eelarvevahendeid otse või liikmesriikide kaudu rahalise toetuse 

andmiseks vähese CO2-heitega majanduse edenemiskava eesmärkidega vastuolus 

olevatele tegevustele; 

118. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama G-20 sõlmitud fossiilkütuste 

subsideerimise lõpetamise lepingu kiirema elluviimise nimel; rõhutab, et soovitud mõju 

saavutamiseks peab elluviimine olema rahvusvaheliselt koordineeritud; 

Lisameetmed 

119. kutsub komisjoni üles esitama enne 2012. aasta lõppu ambitsioonikaid ettepanekuid 

metaani, musta süsiniku ja F-gaaside heite vähendamiseks; 

120. tuletab meelde, et puit võiks asendada väga suurt CO2-heidet põhjustavaid materjale, 

sealhulgas ehitussektoris, ja nõuab jätkusuutlikult varutud puidu kasutamise selge 

hierarhia kehtestamist, et tagada kooskõla nii kliima- kui ka ressursitõhususe 

eesmärkidega; on seisukohal, et jätkusuutliku bioenergia allikaks võivad olla jäätmed, 

teatavad jäägid ja tööstuse kõrvalsaadused, tingimusel, et on kehtestatud piisavad 

tagatised mullas sisalduva süsiniku ja bioloogilise mitmekesisuse kadumise 

ärahoidmiseks ning sama materjali teiste kasutusviiside tõrjumisest põhjustatud kaudse 

heite tõkestamiseks;  

121. tuletab meelde, et ehitussektoril on suur ökoloogiline jalajälg, kuna seal kasutatakse 

suurel hulgal mittetaastuvaid loodusvarasid ja energiat ning seal tekkiva CO2-heite 

kogus on märkimisväärne; tuletab meelde, et taastuvate ehitusmaterjalide kasutamine 



vähendab loodusvarade tarbimist ja keskkonnakahju; nõuab seetõttu tungivalt, et 

komisjon võtaks rohkem arvesse ehitusmaterjalide vähesaastavaid omadusi ja 

energiatõhusust kogu nende olelusringi jooksul ning edendaks ehitussektoris 

keskkonnahoidlike, taastuvate ja vähesaastavate materjalide, näiteks puidu kasutamist; 

tuletab meelde, et puud seovad kasvades süsinikku, mistõttu puit on CO2-neutraalne 

materjal; 

o 

o   o 

122. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 


