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Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi strateegia kohta Nairobi kliimamuutuste 
konverentsil (COP 12 ja COP/MOP 2)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni 
(UNFCCC), UNFCCC Kyoto protokolli ning selle Bonni (juuli 2001), Marrakeši 
(november 2001), New Delhi (november 2002), Milano (detsember 2003), Buenos 
Airese (detsember 2004) ja Montréali (detsember 2005) konverentsidel vastu võetud 
rakendusmenetlusi;

– võttes arvesse Nairobis Kenyas 6.–17. novembril 2006 toimuvat UNFCCC osaliste 
kaheteistkümnendat konverentsi (COP 12) ja teist osaliste konverentsi, mis on Kyoto 
protokolli osaliste kohtumine (COP/MOP 2);

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone kliimamuutuste teemal ning eelkõige 16. 
novembri 2005. aasta resolutsiooni "Globaalse kliimamuutuse vastase lahingu 
võitmine"1, 18. jaanuari 2006. aasta resolutsiooni Montréali konverentsi tulemuste kohta 
(COP 11- COP/MOP 1)2 ja 4. juuli 2006. aasta resolutsiooni "Lennunduse mõju 
vähendamine kliimamuutustele"3;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni vastavalt kodukorra 
artiklile 108 esitatud suulist küsimust B6-0/2006 ning nõukogu ja komisjoni avaldust,

A. arvestades, et UNFCCC ja Kyoto protokolli täielik rakendamine kõigi osaliste poolt on 
kliimamuutuste probleemi lahendamise põhiküsimus, vaatamata sellele, et meetmed ei 
saa olla tõhusad, kuni leitakse globaalne lahendus, mis hõlmab ka suurema osa 
saasteainete heitkoguste eest vastutavaid majandushiiglasi;

B. arvestades, et 2005. aasta detsembris Montréalis toimunud UNFCCC osaliste 
üheteistkümnendal konverentsil (COP 11) ja esimesel osaliste konverentsil, mis oli 
Kyoto protokolli osaliste kohtumine (COP/MOP 1), otsustati algatada protsess, et 
kaaluda I lisa osaliste edasiste kohustuste võtmist 2012. aasta järgseks perioodiks ning 
algatada kogemuste vahetamiseks dialoog ja analüüsida kliimamuutustealase pikaajalise 
koostöötegevuse strateegilisi lähenemisviise; 

C. arvestades, et varsti tuleb seada uusi sihtmärke, et anda kindlus investeeringuteks 
madala süsinikusisaldusega energiaallikatesse, kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
vähendavatesse tehnoloogiatesse ja taastuvasse energiasse ning vältida investeerimist 
sobimatusse energiainfrastruktuuri;

  
1 Vastuvõetud tekstid, P6-TA (2005)0433
2 Vastuvõetud tekstid, P6-TA (2006)0019
3 Vastuvõetud tekstid, P6-TA (2006)0296
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D. arvestades, et kasvuhoonegaaside heitkogused suurenevad paljudes liikmesriikides 
jätkuvalt ning see näitab, et Kyoto protokolli kohustustele vastamiseks on ELi jaoks 
vaja kiireid meetmeid;

E. arvestades, et Euroopa Liit on pühendunud eesmärgile tegeleda kliimamuutustega ja on 
püstitanud ülemaailmse eesmärgi seada globaalse temperatuuri tõusu piiriks 
industriaalajastueelse tasemega võrreldes +2 °C;

F. arvestades, et Euroopa Parlament kinnitas oma ülalmainitud 16. novembri 2005. aasta 
resolutsioonis, et arenenud riigid peavad heitkoguseid vähendama suurel määral –
2020. aastaks 30% ja 2050. aastaks 60–80%,

1. nõuab tungivalt, et Euroopa Liit säilitaks COP12-COP/MOP2 konverentsil Nairobis 
toimuvatel läbirääkimistel juhtrolli ja säilitaks kõrge püüdluste tase tulevastel 
läbirääkimistel rahvusvaheliste partneritega;

2. nõuab kindlalt, et seoses sellega koostaks Euroopa Liit edasipüüdliku tegevuskava 
Kyoto protokolli I lisa osaliste edasisi kohustusi käsitlevateks läbirääkimisteks ja 
pikaajalist koostöötegevust käsitlevaks UNFCCC dialoogiks;

3. tuletab meelde, et nagu ülalmainitud 16. novembri 2005. aasta resolutsioonis sätestatud, 
peaks ELi kliimamuutuste strateegia põhinema lähenemisel, mis koosneb järgmisest 
seitsmest komponendist:

− tuginemine Kyoto protokolli põhielementidele – kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise siduvatele eesmärkidele, ülemaailmsele cap-and-trade süsteemile ja 
paindlikele mehhanismidele,

− oma heitkoguste tugev vähendamine 30 % võrra aastaks 2020, kasutades turusoodustusi 
ja eeskirju, et ergutada investeeringuid tõhususse ja/või süsinikuvabadesse ja väikeste 
süsiniku heitkogustega tehnoloogiatesse; 

− ennetava lähenemisviisi võtmine, et kaasata teisi peamisi osalisi, eriti USAd,

− strateegilise partnerluse loomine selliste riikidega nagu Hiina, Lõuna-Aafrika Vabariik, 
Brasiilia ja India, et aidata neil välja töötada säästva energeetika strateegiaid ja tagada 
nende osalemine kliimamuutuste leevendamisel tehtavates jõupingutustes, 

− säästvate energiatehnoloogiate alaste teadusuuringute ja innovatsiooni jõuline toetamine 
ja vastakate meetmete, näiteks fossiilkütusetoetuste kaotamine, samuti väliskulude, sh 
kliimamuutuste kulude arvesse võtmine energia tootmishinnas,

− Euroopa ja liikmesriikide seadusandluse kasutamine, et ergutada energiatõhususe 
suurendamist ja vähendada kliimamuutusi vähendava tehnoloogia hinda;

− kliimamuutuste vähendamises Euroopa kodanike tasandil palju suurema vahetu osaluse 
edendamine; selle eeltingimuseks on üksikasjaliku teabe esitamine toodete ja teenuste 
süsinikusisalduse kohta ning tuleviku valikuvõimaluseks on isiklike kaubeldavate 
kvootide süsteem; 
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4. tuletab meelde oma nõudmist, et Kyoto protokollile vastavate kohustuste esimese ja 
teise perioodi vahel ei tohi olla vaheaega, ning kliimamuutustega seotud tulevaste 
kohustuste üle kokkuleppele jõudmise tähtaeg peaks olema 2008. aasta lõpp;

5. tuletab meelde oma toetust paindlike mehhanismide jätkuvale kasutamisele ning 
pikaajalisele eesmärgile töötada välja cap-and-trade põhimõttel rajanev ülemaailmne 
süsinikuturg;

6. leiab, et tööstusriikidel peab ka edaspidi olema oluline roll ülemaailmses 
kliimamuutuste vastases tegevuses; kutsub seetõttu I lisa osalisi oma järelejäänud 
kohustusi täitma ja võtma endale suuri eesmärke kohustuste teiseks perioodiks pärast 
2012. aastat; kutsub ühtlasi neid tööstusriike, kes ei ole Kyoto protokolli ratifitseerinud, 
oma seisukoha üle uuesti järele mõtlema, rakendama jõulisi riiklikke meetmeid ja 
aktiivselt osalema tulevastel rahvusvahelistel läbirääkimistel, pidades silmas osavõttu 
tulevasest kliimamuutuse režiimist;

7. rõhutab, kui tähtis on kaasata kiiresti industrialiseeruvad arengumaad tulevasse 
rahvusvahelisse kliimamuutuse režiimi, austades samas täielikult nende elulist muret 
oma majandusarengu edendamise ja vaesuse vastu võitlemise pärast;

8. nõuab kindlalt, et ELi liikmesriigid ja Euroopa Liit tervikuna täidaksid oma praegused 
Kyoto protokollis ja koormuse jagamise kokkuleppes sätestatud kohustused, sest 
ebaõnnestumine õõnestab ELi juhtivat positsiooni rahvusvahelistel läbirääkimistel;

9. usub, et ELi delegatsioonil on kliimamuutusi käsitlevatel läbirääkimistel tähtis roll ja 
peab seetõttu vastuvõetamatuks, et delegatsiooni kuuluvatel Euroopa Parlamendi 
liikmetel ei olnud võimalik eelmisel osaliste konverentsil toimunud ELi 
kooskõlastuskohtumisel osaleda; loodab, et Euroopa Parlamendi osalejatel on vähemalt 
vaatleja staatuses, kas siis sõnavõtuõigusega või ilma, juurdepääs EÜ 
kooskõlastuskohtumistele Nairobis;

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning UNFCCC sekretariaadile palvega saata 
see edasi kõikidele lepinguosalistele, kes ei ole ELi liikmed.
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