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Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi strateegia kohta Buenos Airese kliimamuutuste 
konverentsil  

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse 1997. aasta detsembris vastu võetud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli, selle Bonni (juuli 2001), Marrakeshi 
(november 2001), New Delhi (november 2002) ja Milano (detsember 2003) 
konverentsidel vastu võetud rakendusmenetlusi ning eelolevat osapoolte kümnendat 
konverentsi (COP-10), mis peetakse Buenos Aireses, Argentinas 6.–17. detsembrini 2004, 

– võttes arvesse 2002. a septembri resolutsiooni Euroopa kliimamuutuse programmi 
(ECCP)1 esimese faasi rakendamise teemal avaldatud Euroopa Komisjoni teatise kohta, 

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni poolt vastavalt 
kodukorra artiklile 108 esitatud suulisi küsimusi O-0000/04 ja O-0000/04 ning nõukogu ja 
Euroopa Komisjoni avaldust, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5; 

A. arvestades, et Kyoto protokoll ratifitseeriti nii Euroopa Ühenduse poolt 31. mail 2002. 
aastal, kui liikmesriikide poolt, ja arvestades, et Euroopa Parlament ja nõukogu kiitsid 
heaks Kyoto protokolli sätete Euroopa Ühenduses rakendamiseks vajalikud õigusaktid2, 
andes sellega tugeva poliitilise signaali kliimamuutustega tegelemise kohta, 

B. arvestades, et Kyoto protokolli on nüüdseks ratifitseerinud 124 riiki, hõlmates sellega 
44,2% kogu kasvuhoonegaaside heitkogustest; arvestades, et protokoll jõustub vaid juhul, 
kui selle ratifitseerinud riikide kasvuhoonegaaside heitkogus moodustab vähemalt 55% 
kogu kasvuhoonegaaside heitkogustest, 

C. arvestades, et Euroopa Parlament ja nõukogu kiitsid 13. oktoobril 2003. a heaks direktiivi, 
millega kehtestati ühenduses kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise 
skeem3, ja arvestades, et see oluline samm kinnitab ELi ja selle liikmesriikide poliitilist 
pühendumust keskenduda sisetegevusele ja julgustada teisi pooli järgnema, 

D. arvestades, et Kyoto protokoll on alles esimene rahvusvahelise üldsuse poolt tehtud 
algatus võitluseks kliimamuutustega, ja arvestades, et see ei tähenda teistsuguste, riiklikul 
tasandil kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele suunatud  meetmete 
teisejärgulistena kohtlemist, vaid vastupidi, neid tuleks pidada täiendavateks, 

                                                 
1 P5_TA(2002)0439. 
2 Otsus 280/2004/EÜ ühenduse kasvuhoonegaaside heitkoguste jälgimise mehhanismi ning Kyoto 

protokolli rakendamise kohta (ELT L 49, 19.2.2004, lk 1) ja direktiiv 2004/.../EÜ, millega muudeti 
kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise skeemi kehtestanud direktiivi Kyoto protokolli 
projekti mehhanismidega kooskõlastamiseks (ELT L, 0.0.2004, lk 0). 

3 Direktiiv 2003/87/EÜ, ELT L 275, 25.10.2003, lk 32. 
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1. nõuab tungivalt ELil liidrirolli säilitamist Buenos Aireses COP-10 konverentsil toimuvatel 
läbirääkimistel; 

2. usub, et COP-10 ei ole mitte ainult heaks võimaluseks jätkata eelnevatel konverentsidel, 
eriti Bonnis, Marrakeshis, New Delhis ja Milanos vastu võetud Kyoto protokolli 
rakendamisega seotud otsuste langetamise protsessi, vaid ka laiapõhjalise arutelu 
algatamiseks järgmise kohustusperioodi peamistel teemadel; 

3. nõuab ELilt ja kõigilt teistelt ÜRO raamkonventsiooniga liitunud pooltelt tungivalt 
Milanos algatatud arutelu jätkamist eesmärgiga kaasata rahvusvaheline lennundus ja 
laevandus heitkoguste vähendamise kavasse alates teisest kohustusperioodist aastal 2012; 

4. kutsub Kyoto protokolliga mitteliitunud riike üles tegema seda võimalikult kiiresti; kutsub 
eriti Venemaa valitsust üles langetama ratifitseerimisel positiivset otsust, mis võimaldaks 
protokollil jõustuda; kutsub Ameerika Ühendriikide valitsust üles vaatama ümber oma 
otsust mitte osaleda; 

5. usub, et ELi delegatsioonil on nendel kliimamuutusi puudutavatel läbirääkimistel kanda 
oluline roll, ja peab seetõttu vastuvõetamatuks, et delegatsiooni Euroopa Parlamendi 
esindajatel ei olnud võimalik osaleda varasema poolte konverentsi ELi 
kooskõlastuskoosolekutel; eeldab, et Euroopa Parlamendi esindajatel on võimalik võtta 
sarnastest kohtumistest Buenos Aireses osa vähemalt vaatlejatena, kas sõnavõtuõigusega 
või ilma. 

6. võtab teatavaks Euroopa Keskkonnaagentuuri (EEA) viimase aruande1, milles 
täheldatakse muuhulgas, et Euroopa soojeneb kliimamuutuste tagajärjel muust maailmast 
kiiremini; 

7. usub, et EL peaks oluliselt suurendama oma panust Kyoto protokollis sätestatud 
eesmärkide saavutamisel ning andma eeskuju konventsiooni teistele osalistele; 

8. julgustab kõiki liikmesriike võtma omaks neile määratud kohustusi ning kindlustama   
ühiste eesmärkide saavutamise; 

9. kutsub liikmesriike, kes ei ole veel koostanud riiklikke jaotuskavasid, nagu nähti ette 
heitkogustega kauplemise direktiivis, üles tegema seda nii kiiresti kui võimalik, et skeemi 
saaks rakendada 1. jaanuarist 2005. a; 

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Komisjonile, 
nõukogule, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ja ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni sekretariaadile palvega levitada seda kõikidele lepinguosalistele, kes ei 
ole ELi liikmed. 

 

                                                 
1 EEA aruanne 2/2004 „Euroopa muutuva kliima tagajärjed“. 
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