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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 
Kliimamuutuste ja keskkonna töörühm, mida juhib pr Pasková, nõukogu/Tšehhi 

17. detsember 2021, kell 14.00–16.00 
 
 

1. Töörühma juhi sissejuhatavad märkused  
 
Pärast koosoleku avamist tuletas juhataja liikmetele meelde, et Euroopa kodanike kolmanda 
paneelarutelu teise aruteluvooru aruanne on platvormil kättesaadav, samuti ka kolmas vahearuanne 
mitmekeelse digiplatvormi kohta. Koosoleku juhataja teatas ka oma kavatsusest ja taotlusest 
korraldada 2022. aasta jaanuari alguses töörühma täiendav koosolek, see ootas konverentsi juhatuse 
kaaseesistujate heakskiitu. 
 

2. Euroopa kodanike kolmanda paneelarutelu osaliste aruanne arutelude seisu kohta 
 
Seoses Euroopa kodanike kolmandal paneelarutelul (kliimamuutused, keskkond/tervis) arutlusel oleva 
teemaga andis kodanike esindaja ülevaate tehtud edusammudest, rõhutades kaalutlusi seoses 
säästliku energiakasutuse ja vajadusega vähendada ületarbimist, taastuvate energiaallikate 
kasutamisega ja teadusuuringutesse investeerimisega. Ta osutas konkreetsemalt ühise 
põllumajanduspoliitika panusele kvaliteetse tarbimise edendamisse ja looduslike elupaikade kaitsesse. 
Transpordi keskkonnamõju saab vähendada, soodustades raudteetransporti, vähendades uute autode 
müüki ja toetades tarbijaid autonduse ümberkorraldamisel.  
Kodanike esindaja tuletas lisaks meelde vajadust vesinikkütusega sõidukeid käsitleva ELi poliitika ning 
bonus-malus süsteemiga süsinikdioksiidimaksu järele. Lõpetuseks tegi ta ettepaneku, et õigus 
loodusele tuleks sätestada ELi põhiseaduses.  
 
Veel üks kodanike esindaja rõhutas suurt saastemäära, mis on tingitud suurest energianõudlusest, 
mida kaetakse fossiilkütustega. Kuna suurt nõudlust ei saa täielikult rahuldada taastuvenergiaga, on 
võimalik lahendus energianõudluse vähendamine reguleerimise teel. Tuleb välja selgitada, kas 
tuumaenergia oleks lahendus, kuigi see on küsitav, ning ta pigem kaitses suuremaid investeeringuid 
tuumasünteesi. Lisaks märkis ta, et linnu ei ehitata säästvalt, sest säästva taristu kujundamiseks ja 
rekonstrueerimiseks on vaja rahalisi vahendeid, et piirata individuaalset transporti ja edendada 
mittetulunduslikku ühistransporti kõigi jaoks. Lõpetuseks osutas ta põhjavee reostumise probleemile 
ning vajadusele kehtestada tööstusharude ja suurte põllumajandusettevõtete veereostusele 
asjakohased piirangud.  
 
Järgnenud arvamuste vahetuses tuletati meelde hiljuti vastu võetud Euroopa ühise 
põllumajanduspoliitika reformi panust, eelkõige arvestades selle keskkonnahoidlikku ülesehitust ja 
toetust lühikestele tarneahelatele, ohutule ja tervislikule toidule ning loomade heaolule. Samuti 
rõhutati vajadust keskenduda õiglasele üleminekule ja kehtestada struktuursed üleminekumeetmed, 
mis on üks mitmekeelsel digiplatvormil enim poolehoidu leidnud ideid. Tõstatati transpordi küsimus ja 
vajadus muuta harjumusi, et kasutada keskkonnasõbralikumaid transpordiliike. 
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3. Mitmekeelse digiplatvormi kolmanda vahearuande arutelu 
 

Mitmekeelse digiplatvormi kolmanda vahearuande tutvustamise punkti kohta esitasid töörühma 

liikmed järgmised märkused: 

• õiglase ülemineku tagamisele on vaja rohkem tähelepanu pöörata; rakendamisega peaksid 

kaasnema mõju hindamine ja leevendusmeetmed, et luua uusi kvaliteetseid töökohti; uued 

keskkonnahoidlikud töökohad nõuavad häid kollektiivlepinguid; 

• oluline on haridus (sealhulgas ELi pädevuse laiendamine selles valdkonnas) ja teave ning 

lahenduste väljatöötamisel tegelikele kogemustele keskendumine; 

• tuleb kuulata, mida kodanikud ELi õigusaktidest vajavad, et aidata neil oma käitumist muuta, 

ning arutada probleemide asemel lahendusi. 

 

Lisaks käsitleti arutelude käigus osalejate küsitluse põhjal nelja teemat: energia, transport, säästev ja 

vastutustundlik tarbimine ning saaste. Põllumajanduse teema lükati ajaliste piirangute tõttu edasi 

järgmisele töörühma koosolekule ning seda käsitletakse koos ülejäänud teemadega. 

 

Arvamuste vahetuse käigus esitati vastandlikke seisukohti vahetades ettepanekud järgmistel 

teemadel: 

 

1. Energia:   

• energiasüsteemi ümberkujundamisel fossiilkütustelt taastuvatele energiaallikatele tuleks 

kaaluda tuumaenergia kasutamist;  

• esmajärjekorras tuleks vähendada energiakasutust; 

• maksimaalselt tuleks ära kasutada mikrotootmise potentsiaali; 

• fossiilkütuseid ei tohiks enam subsideerida: gaasi- ja tuumavaldkonna investeeringuid ei tohiks 

taksonoomias liigitada keskkonnahoidlikeks ning uues gaasipaketis ei tuleks ette näha rahastust 

gaasitaristule;  

• kaaluda tuleks vesinikku, geotermilist energiat ja biokütuseid, vajadust hinnastiimulite järele, 

riskikapitali kaasamist;  

• tuleks võrrelda kõigi energiaallikate eeliseid ja maksumust ning teha kindlaks kõige tõhusamad 

energiaallikad, et kodanikud saaksid teha teadlikke otsuseid. 

 

2. Transport: 

• kruiisilaevastiku kohandamine; raudteevõrgu parandamine; jalgrattasõidu soodustamine; 

jagatud liikuvuse edendamine; 

• kõigile juurdepääsetava, ohutu ja taskukohase liikuvuse tagamine, võttes arvesse erinevaid ja 

spetsiifilisi liikuvusvajadusi (maapiirkonnad, madala sissetulekuga rühmad, puuetega inimesed, 

naised); jagamine; 

• ülemäärase liikuvuse / ületarbimise piiramine (seoses turismiga). 

 

3. Säästev ja vastutustundlik tarbimine: 

• investeerida tuleks energia salvestamise rajatistesse; 
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• elektri- ja hübriidsõidukid tuleks teha taskukohaseks (hinnasignaal on kodanike jaoks 

võtmetähtsusega); 

• tuleks harida, teavitada ja suurendada teadlikkust (elukestev õpe);  

• kasutada tuleks keskkonnahoidlikumaid ja lihtsamini ringlussevõetavaid pakendeid;  

• tootjatele tuleks panna vastutus, reguleerides seda, mida võib turustada, ning vältida tootja 

vastutuse ülekandmist tarbijatele/kodanikele; 

• toetada tuleks VKEde välja töötatud alt üles suunatud algatusi ja lahendusi; 

• arvesse tuleks võtta toote kogu olelusringi ja edendada ringmajandust, tunnustada 

kohalikku/ELi tootmist, tuua tootmine üle ELi; 

• säästev tootmine tuleks siduda tegevuskavaga „Made in Europe“; tuleks kasutada kohalikku 

päritolu keskkonnahoidlikke riigihankeid. 

 

 

4. Saaste: 

• ELi turule laskmise nõuetes tuleks arvesse võtta mõju toodete olelusringi jooksul, mis on 

otsustav tegur ka imporditud toodete ja nende mõju puhul; 

• koolide õppekavad peaksid sisaldama teadlikkuse suurendamist plasti ja ringlusse 

mittevõetavate materjalide kasutamise kohta; 

• reformida tuleks jäätmekäitlust, et edendada ringlussevõttu, sealhulgas hinnasignaalide kaudu 

(tegelik maksumus); 

• tunnustada tuleks metsade keskset rolli CO2 taseme vähendamisel; investeerida tuleks 

suuremahulisse taasmetsastamisse, et ka õhku puhastada; tuleks tagada saastenormidele 

vastavus; 

• tuleks investeerida tehnoloogiatesse, mille eesmärk on vähendada põhjavee reostamist ja 

jälgida ohtlikumaid kemikaale; 

• kauplejad peaksid tagama, et imporditud tooted vastavad ELi keskkonna- ja tööstandarditele; 

• saastava käitumise juhtimiseks tuleks kasutada maksusoodustusi ja -toetusi (põhimõte 

„saastaja maksab“), sealhulgas sellistes tööstusharudes nagu põllumajandus ja kalandus, kus 

saastet ei ole võimalik üldse vältida; 

• vältida jäätmekäitlus- ja jäätmetöötlustoimingute rahvusvahelist allhanget. 

 

 
Töörühma juhi lõppsõna 
 
Juhataja märkis, et põllumajanduse teema lükatakse edasi järgmisele töörühma koosolekule ning selles 
käsitletakse bioloogilise mitmekesisuse, maastiku ja ehituse, toetuste ja maksustamise ning käitumise 
muutmise ja haridusega seotud küsimusi. Ta väljendas lootust, et uue koosolekustruktuuriga õnnestub 
muuta arutelu dünaamilisemaks ja asetada kodanike seisukohad kesksele kohale. 
 
 


