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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ühenduse kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi vahekokkuvõtte kohta
(2007/2204(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuli 2002. aasta otsust nr 
1600/2002/EÜ, millega võetakse vastu ühenduse kuues keskkonnaalane 
tegevusprogramm;1

– võttes arvesse oma 14. novembri 2006. aasta resolutsiooni merekeskkonna kaitse ja 
säilitamise temaatilise strateegia kohta2;

– võttes arvesse oma 14. novembri 2006. aasta seisukohta ettepaneku kohta võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse ühenduse 
merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (merestrateegia direktiiv);3

– võttes arvesse oma 25. aprilli 2007. aasta resolutsiooni loodusvarade säästva kasutamise 
temaatilise strateegia kohta4;

– võttes arvesse oma 26. septembri 2006. aasta resolutsiooni linnakeskkonda käsitleva 
temaatilise strateegia kohta5;

– võttes arvesse oma 13. novembri 2007. aasta resolutsiooni mullakaitse teemastrateegia 
kohta6;

– võttes arvesse oma 14. novembri 2007. aasta seisukohta ettepaneku kohta võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega luuakse mullakaitse raamistik ja 
muudetakse direktiivi 2004/35/EÜ;7

– võttes arvesse oma 26. septembri 2006. aasta resolutsiooni õhusaastet käsitleva 
temaatilise strateegia kohta8;

– võttes arvesse oma 26. septembri 2006. aasta seisukohta ettepaneku kohta võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks 
muutmise kohta9;

– võttes arvesse oma 13. veebruari 2007. aasta resolutsiooni jäätmete ringlussevõtu 

                                               
1 EÜT L 242, 10.9.2002, lk 1.
2 ELT C 314 E, 21.12.2006, lk 131.
3 ELT C 314 E, 21.12.2006, lk 86.
4 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0154.
5 ELT C 306 E, 15.12.2006, lk 182.
6 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0504.
7 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0509.
8 ELT C 306 E, 15.12.2006, lk 176.
9 ELT C 306 E, 15.12.2006, lk 103.
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temaatilise strateegia kohta1;

– võttes arvesse oma 13. veebruari 2007. aasta seisukohta ettepaneku kohta võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv jäätmete kohta2;

– võttes arvesse oma 23. oktoobri 2007. aasta seisukohta ettepaneku kohta võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse ühenduse 
tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks;3

– võttes arvesse oma 24. oktoobri 2007. aasta resolutsiooni pestitsiidide säästva kasutamise 
temaatilise strateegia kohta4;

– võttes arvesse oma 23. oktoobri 2007. aasta ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus taimekaitsevahendite turuleviimise kohta5;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 
arengukomisjoni, rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, regionaalarengukomisjoni ning 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamusi (A6-0000/2007),

A. arvestades, et Euroopa ei ole veel teel tõeliselt säästva arengu suunas; 

B. arvestades, et puhas ja tervislik keskkond on inimeste heaolu ja heade sotsiaaltingimuste 
seisukohalt ülitähtis;

C. arvestades, et hästi kavandatud keskkonnapoliitika saab kaasa aidata ka teiste eesmärkide 
saavutamisele, nagu näiteks konkurentsivõime suurendamine, majanduskasvu 
stimuleerimine ja uute töökohtade loomine,

1. peab kahetsusväärseks, et ühenduse kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi 
vahekokkuvõtte avaldamisega viivitati kaks aastat, ning taunib asjaolu, et kokkuvõttes ei 
pea Euroopa Liit kinni tegevusprogrammis kavandatud meetmete rakendamise ajakavast 
– vastupidiselt sellele, mida komisjon oma vahekokkuvõttes väidab; tuletab meelde, et 
erinevalt oma eelkäijast võeti kuues keskkonnaalane tegevusprogramm vastu EÜ 
asutamislepingu artiklis 251 ettenähtud kaasotsustamismenetluse korras; nõuab, et EL 
teeks kõik endast oleneva, et saavutada kuuendas keskkonnaalases tegevusprogrammis 
kokkulepitud eesmärgid, kuna nende mittesaavutamine kahjustaks ELi usaldusväärsust, 
seda muu hulgas liidu elanike silmis, kes tunnevad muret keskkonna seisundi pärast;

2. märgib, et temaatiliste strateegiate kui uue menetlusvahendi kasutamine on suurendanud 
õigusaktide ettevalmistamisega seotud protsessi tähtsust ning loonud täiendavaid 
võimalusi sidusrühmade kaasamiseks ja strateegilisema lähenemisviisi õigusloomega 
seotud poliitika kujundamiseks; avaldab siiski kahetsust, et temaatilised strateegiad on 

                                               
1 ELT C 287 E, 29.11.2007, lk 168.
2 ELT C 287 E, 29.11.2007, lk 136.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0444.
4 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0467.
5 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0445.
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samas pikendanud keskkonnapoliitika kujundamise protsessi, aeglustades konkreetsete 
poliitiliste ettepanekute sõnastamist ja sellest tulenevate meetmete vastuvõtmist;

3. peab hädavajalikuks tugevdada kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi positsiooni 
ELi säästva arengu strateegia keskkonnaalase mõõtmena;

Temaatilised strateegiad

4. on seisukohal, et EL on kuuendas keskkonnaalases tegevusprogrammis sätestatud 
kliimaalaste diplomaatiliste eesmärkide saavutamiseks järjepidevalt tegutsenud; tuletab 
siiski meelde, et kliimamuutuste peatamise eesmärkide ja prioriteetsete tegevuste osas ei 
ole ELil õnnestunud täita kõiki kohustusi; on äärmiselt mures transpordis tekkivate 
saasteainete suurenemise ning energiatõhususe tõstmise eesmärgil võetud meetmete 
aegluse pärast; tuletab komisjonile meelde vajadust esitada teatis keskkonnaalaste 
kvantifitseeritud eesmärkide kohta säästva transpordisüsteemi saavutamiseks; ootab, et 
liikmesriigid saavutaksid Kyoto protokollis iga riigi kohta sätestatud kasvuhoonegaaside 
heite vähendamise eesmärgid 2012. aastaks;

5. taunib asjaolu, et eesmärki peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemine 2010. aastaks 
tõenäoliselt ei saavutata ning et merekeskkonna ja mulla kaitseks esitatud strateegiad ei 
anna 2012. aastaks konkreetseid keskkonnaalaseid tulemusi; märgib vajadust teha 
rohkem jõupingutusi, et aidata integreerida bioloogilise mitmekesisuse poliitika 
muudesse poliitikavaldkondadesse; juhib tähelepanu vajadusele rahastada piisavalt 
Natura 2000 võrgustikku;

6. on seisukohal, et kemikaalide osas on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 
2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/20061 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, 
hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa 
Kemikaalide Agentuur) edasiminek ohtude vähendamisel inimestele ja keskkonnale, 
vaatamata sellele, et määrus ei ole kõigis küsimustes kooskõlas kuuendas keskkonnalases 
tegevusprogrammis kokkulepitud eesmärkidega; peab kahetsusväärseks, et pestitsiidide 
säästva kasutamise temaatilise strateegia vastuvõtmisega on oluliselt viivitatud ning et 
õhukvaliteedi ja linnakeskkonna parandamiseks ja müra vähendamiseks võetud meetmed 
ei vasta kaugeltki keskkonnaalase tegevusprogrammi eesmärkidele; kutsub komisjoni 
üles esitama võimalikult kiiresti muudetud direktiivi õhusaasteainete riiklike 
ülemmäärade kohta; usub, et keskkonnamüra direktiivi täieliku jõustamise tagamine on 
vajalik;

7. märgib, et kuuendas keskkonnaalases tegevusprogrammis sätestatud konkreetsete 
veekaitse eesmärkide osas puuduvad suuremad lüngad; kutsub siiski komisjoni üles 
tagama veepoliitika raamdirektiivi täielik rakendamine ja uuesti hindama ELi veekaitsega 
seotud kohustuste integreerimist muudesse poliitikavaldkondadesse; nõuab lisaks 
tungivalt, et komisjon esitaks võimalikult kiiresti ettepaneku võtta vastu direktiiv fosfori 
reostuskoormuse vähendamise kohta põllumajanduses;

8. peab kahetsusväärseks, et loodusvarasid ja jäätmeid käsitlevad temaatilised strateegiad on 

                                               
1 ELT L 396, 30.12.2006, lk 1, määrust muudeti nõukogu määrusega (EÜ) nr 1354/2007 (ELT L 304, 
22.11.2007, lk 1).
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vähendanud kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi eesmärke; avaldab kahetsust, et 
Euroopa tasandil ei ole sõnastatud mingeid konkreetseid sihtmärke, et eraldada 
majanduskasv loodusvarade kasutamisest; nõustub, et biojäätmete osas on vaja võtta 
täiendavaid meetmeid, et julgustada edasist prügilate koormuse vähendamist ning tagada 
parimate töötlemisviiside järgimine, nagu need, mis põhinevad kliimamuutuste 
leevendamisel;

Olemasolevate õigusaktide rakendamine ja jõustamine

9. tuletab meelde, et olemasolevate õigusaktide täielik ja nõuetekohane rakendamine on 
prioriteet, ning on seisukohal, et siduvad õigusaktid on jätkuvalt keskse tähtsusega 
keskkonnaalaste väljakutsetega tegelemisel; palub seepärast ELi eelarvepädevatel 
institutsioonidel anda komisjonile, asutamislepingu täitmise järelevalvajale kõik 
vajalikud rahalised ja inimressursid tagamaks, et olemasolevate õigusaktide rakendamise 
ja jõustamise üle teostatakse kõige tõhusamat järelevalvet;

10. on sellegi poolest mures seoses eri toetajate soovitustega vähendada ja nõrgendada 
ühtseid eeskirju, asendades need vabatahtlike kokkulepete või muude mittesiduvate 
meetmetega; kordab seepärast, et parem õigusloome peaks keskenduma ühemõttelistele 
eeskirjadele ja standarditele ning õigusaktidele, mis on seotud kokkulepitud eesmärkide 
ja parema jõustamisega; 

11. tunnustab komisjoni ettepanekuid tugevdada riigi tasandil keskkonnaalaste õigusaktide 
jõustamist õiguskaitse parema kättesaadavuse ja kriminaalõiguse ühtlustatud kasutamise 
kaudu; märgib, et kriminaalõiguse ennetavad aspektid aitavad kaasa paremale 
jõustamisele ja keskkonna kaitsele;

Keskkonnaalased stiimulid ja keskkonnale kahjulike toetuste reformimine

12. tervitab komisjoni rohelist raamatut „Turupõhised vahendid keskkonnapoliitikas ja 
sellega seotud valdkondades”; usub, et turupõhiste vahendite laiem kasutamine, mille 
puhul võetakse arvesse kõikide tootmis- ja turustamisprotsesside ning tarbimisharjumuste 
keskkonnamõju, on vajalik;

13. märgib siiski, et ökoloogiline maksustamine on jätkuvalt tagasihoidlik ega näita 
suurenevat arengutendentsi; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles suunama rohkem 
jõupingutusi ökoloogilisele maksureformile, sealhulgas maksukoormuse järkjärguline 
nihutamine heaolu jaoks negatiivsetelt maksudelt (nt tööjõu maksud) heaolu jaoks 
positiivsetele maksudele (nt maksud keskkonda kahjustava tegevuse eest, nagu näiteks 
loodusvarade kasutamine või saastamine); juhib tähelepanu sellele, et vaatamata ühtsuse 
nõude puudumisele maksustamise valdkonnas pakuvad aluslepingud tõhustatud koostöö 
võimalust, ning juhib tähelepanu avatud koordineerimismeetodi olemasolule;

14. märgib, et tõuge keskkonnale kahjulike toetuste kaotamiseks on antud; avaldab siiski 
kahetsust, et keskkonnale kahjulike toetuste reformi suunas ei ole lähitulevikus oodata 
mingeid konkreetseid samme;

Keskkonnapoliitika integreerimine, rahvusvaheline koostöö ja uuendustegevuse 
edendamine



PR\696092ET.doc 7/10 PE398.365v01-00
Freelance-tõlge

ET

15. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid edendaksid keskkonnapoliitika tugevamat ja 
ühtsemat integreerimist ELi poliitika kujundamisse; avaldab kahetsust nii 
keskkonnaküsimuste puuduliku integreerimise pärast erinevates keskkonnaalastes 
õiguslikes raamistikes ja uute õigusaktide ettevalmistamisel kui ka nende puuduliku 
integreerimise pärast õigusaktidesse, mille põhieesmärgiks ei ole keskkonnakaitse;

16. on seisukohal, et konkreetsete tulemuste saavutamiseks keskkonnaküsimuste 
integreerimisel teistesse majandussektoritesse on vaja välja töötada siduvad 
sektoripõhised sihid ja tähtajad;

17. avaldab komisjonile tunnustust tugeva pühendumise eest keskkonnapoliitika 
rahvusvahelise mõõtme edendamisele; usub, et on vajalik tagada keskkonnapoliitika 
integreerimine kõikidesse Euroopa välistegevustesse ning parandada rahvusvahelist 
keskkonnahaldamist; julgustab ELi jätkama ambitsioonikate keskkonnapoliitikate ja -
nõuete edendamist;

18. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama kõikides ELiga seotud poliitikates 
uuenduste ja uute tehnoloogiate pragmaatilisemat ja horisontaalsemat ärakasutamist, et 
need elemendid etendaksid keskset rolli keskkonnakaitse tugevdamisel; rõhutab vajadust 
võtta viivitamata kasutusele ELi Top Runneri programmi lähenemisviis –
ambitsioonikam vahend tootmis- ja tarbimisharjumuste pidevaks parandamiseks –, et 
tagada tulevikus kõikide ELi turul olevate toodete kavandamine, tootmine ja kasutamine 
kooskõlas säästvuse kriteeriumidega;

19. julgustab ELi võtma vastu tõeliselt keskkonnasõbralikke riigihangete eeskirju, et 
edendada uuendustegevust ning säästvat tarbimist ja tarbimisharjumusi;

Käitumismuutuste esilekutsumise suunas

20. juhib tähelepanu sellele, et vaja on uusi heaolu mõõtmise viise, mis põhineksid 
ökoloogiliste teenuste tegelikul väärtusel; on seisukohal, et SKT ei ole enam piisav 
vahend heaolu ja arengu mõõtmiseks, kuna see ei suuda üksi peegeldada kaasaegse 
ühiskonna kõiki tahke ja vajadusi; julgustab ELi arendama välja uue näitaja, mis sisaldab 
majandusarengu negatiivset mõju keskkonnale ja tervisele ning aitab kaasa 
jõupingutusele eraldada majandusareng koormusest keskkonnale, ning kõnealust näitajat 
poliitiliselt ära kasutama; on seisukohal, et kõnealune uus näitaja peaks edendama 
integreeritud ühiskonna arengut ning andma tõuke keskkonnaküsimuste paremale 
integreerimisele muudesse poliitikavaldkondadesse; 

21. on seisukohal, et EL peaks etendama juhtivat rolli poliitiliste valikuvõimaluste 
väljaarendamisel, mis kutsuksid esile radikaalsed käitumismuutused tarbimis- ja 
tootmisharjumustes;

22. on seisukohal, et kodanikele nõuetekohase teabe andmist tuleks pidada prioriteediks; 
toetab kindlalt selge ja üldise märgistamissüsteemi väljatöötamist, kuna see aitaks 
suuresti kodanikke õige valiku tegemisel; 

23. nõuab kindlalt, et komisjon või tema nimel tegutsev allasutus viiks läbi kuuenda 
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keskkonnaalase tegevusprogrammi tulemuste üldise hindamise enne seitsmenda 
tegevusprogrammi ettepanekute lõplikku sõnastamist;

o
o o

24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Ühenduse kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi vahekokkuvõte

Euroopa Parlamendi keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon lasi läbi viia 
hindamise selle kohta, kui hästi on Euroopa Liit siiani täitnud 2002. aastal vastu võetud ning 
2012. aastani kehtiva ühenduse kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi raames võetud 
kohustusi. Kõnealusest hindamisest selgus, et tegevusprogrammi rakendamisega ollakse 
mitmete prioriteetsete eesmärkide osas tähtajast kas väga maas või äärmiselt maas. Siiani 
teostatud meetmeid silmas pidades tundub, et tegevusprogrammi prioriteetseid 
keskkonnaalaseid eesmärke 2012. aastaks ei saavutata. Sellest tulenevalt ei toetata hindamises 
komisjoni vahekokkuvõttes esitatud väidet, mille kohaselt on EL tegevusprogrammis 
kavandatud meetmete rakendamisega kokkuvõttes ajakavas.

Enne kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi heakskiitmist toimus hulganisti arutelusid 
selle kohta, kuidas tuleks ELi-ülesed eesmärgid igas prioriteetses valdkonnas sõnastada. 
Euroopa Parlamendi raportöör oleks soovinud, et teksti lisatakse selgemad kvantitatiivsed ja 
kvalitatiivsed eesmärgid ning ajakavad. Komisjon ei kiitnud heaks selgete eesmärkide ja 
ajakavade vastuvõtmist. Raportööri arvamuse kohaselt oleks neid nõudeid võetud arvesse 
temaatilistes strateegiates, mis oleks vastu võetud vastavalt tegevusprogrammile. Kahjuks aga 
on temaatilised strateegiad osutunud pettumuseks; nendes sisaldub väga vähe konkreetseid 
eesmärke, ja kui neid ka on, ei aita need kaasa kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi 
eesmärkide saavutamisele. Üks selline näide on õhukvaliteedi direktiiv, mis siiani on 
lõpetamata.

Vastavalt Euroopa Parlamendi tellitud hindamisele võib peaaegu ühemõtteliselt järeldada, et 
komisjoni otsus teha konkreetseid ettepanekuid temaatiliste strateegiate kaudu ei ole tervikuna 
andnud loodetud tulemust. Kuigi võib leida, et nende kaudu on parandatud sidusrühmade 
osalemist ja edasi arendatud keskkonnapoliitika strateegilist mõõdet, on strateegiad samal ajal 
pikendanud konkreetsete õigusloomega seotud ettepanekute koostamist ja vastuvõtmist. 
Suurimaid edasiminekuid on tehtud keskkonnaalase tegevusprogrammi nendes alajaotistes, 
mille kohta eraldi temaatilisi strateegiaid ei koostatud.

Kuues keskkonnaalane tegevusprogramm julgustab muutma tugisüsteeme, millel on olulised 
negatiivsed mõjud keskkonnale, ning edendama rahaliste vahendite abil säästvaid 
tootmismeetodeid ja tarbimismudeleid. Kahjuks on kõnealustes valdkondades tehtud vähe 
edusamme, kuigi turupõhiste vahendite tõhusam kasutamine mõjutaks oluliselt kuuenda 
keskkonnaalase tegevusprogrammi eesmärkide saavutamist. Jätkuvalt tuleks teha 
jõupingutusi, et uute õigusloomega seotud ettepanekute abil täita lüngad keskkonnaalastes 
õigusaktides, ning eraldada piisavalt vahendeid, et tagada ühenduse keskkonnaalaste 
õigusaktide nõuetekohane rakendamine igas liikmesriigis.

Lõpuks tuleks meelde tuletada, et erinevalt oma eelkäijast võeti kuues keskkonnaalane 
tegevusprogramm vastu EÜ asutamislepingu artiklis 251 ettenähtud kaasotsustamismenetluse 
korras. Veel tähtsam kui enne on see, et EL teeks kõik endast oleneva kuuendas 
tegevusprogrammis kokku lepitud eesmärkide saavutamiseks. Eesmärkide mittesaavutamine 
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kahjustaks ELi usaldusväärsust, seda muu hulgas liidu elanike silmis, kes tunnevad muret 
keskkonna seisundi pärast.
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