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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 
Kliimamuutuste ja keskkonna töörühm, mida juhib pr Pasková nõukogust / Tšehhist 

22. oktoober 2021 kell 14.00–16.00 
 
 

1. Töörühma juhi sissejuhatavad märkused  
 

Töörühma juht Anna Pasková tervitas liikmeid ja tutvustas mitmekeelset digiplatvormi (platvorm) 
peamisi teemasid. Ta tuletas meelde ka Euroopa kodanike paneelarutelude 3. paneelarutelul 
kindlaks tehtud suundi ja alateemasid. Seejärel andis juhtsõna Euroopa kodanike paneelarutelude 
kodanike esindajatele, pärast mida anti sõna kõigile teistele töörühma liikmetele, kes soovisid sõna 
võtta. 

 
2. Arutelu 

Arvamuste vahetuse alguses selgitasid asjaomase Euroopa kodanike paneelarutelu (3. 
paneelarutelu) esindajad, et esimene koosolek oli sissejuhatav koosolek, kuid tundub, et juba 
valitses teatav üksmeel mitmes valdkonnas, nagu taastuvenergia edendamine ja energiatarbimise 
vähendamine. Samuti jagati ka muid ideid, nagu lendude vähendamine ja keskendumine 
kiirraudteeühendustele. 
 
Töörühma liikmete arutelu käigus tõstatati palju erinevaid teemasid:  
 
 tuleb täielikult saada aru mõistetest „taastuvenergia“ ning „primaarenergia“ ja 

„sekundaarenergia“; 

 olukorra kiireloomulisus ning vajadust tegeleda energiasäästuga ja stimuleerida lähiajal 

innovatsiooni; 

 vajadus tagada õiglane üleminek, kaasates täielikult sotsiaalpartnerid ning võtmerolli andmist 

sotsiaalkaitsesüsteemidele ja avalikele teenustele;  

 vajadus, et EL võtaks COP26-l juhtrolli ja näitaks üldisemalt eeskuju; 

 uurida nii ohte kui ka võimalusi kõigis valdkondades, näiteks põllumajandussektoris; 

 mõned rõhutasid, et tuumaenergia on puhas ning et odav energia on tööstuse arengu ja 

tehnilise innovatsiooni jaoks hädavajalik; 

 kasutada energia- ja ressursisäästu käsitlemisel laiapõhjalist lähenemisviisi; 

 üldisemalt ringmajandusega tegelemise tähtsus; materjalide korduskasutamise, 

jätkusuutmatust tarbimisest tingitud keskkonnasurve ja seadmete kiire aegumise probleemiga 

tegelemine; 

 keskenduda üldiselt kestlikkusele, sealhulgas kui ärimudelile, ja vältida rohepesu; 

 olla kursis kliimamuutuste tagajärgedega, aga ka nendega seoses võetud meetmetega 

konkreetsete piirkondade, kogukondade ja haavatavate kodanike jaoks. võrdõiguslikkus on 

selles kontekstis äärmiselt oluline (kvaliteetsete töökohtade loomine ja töötajate õiguste 
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austamine uutes väärtusahelates, tööhõive, võitlus sotsiaalse dumpingu vastu), samuti sooline 

aspekt;  

 kohanemismeetmed peaksid käima käsikäes leevendamispüüdlustega;  

 transpordi valdkonnas ei ole keskkonnasõbralikud alternatiivid maapiirkondades sageli 

kättesaadavad ja teil on vaja autot, et minna arsti juurde või näiteks tööle sõita; 

 reostuse ja jäätmetega tegelemise puhul mainiti eriti ka vee kvaliteeti; 

 seada eesmärgiks sotsiaalselt jätkusuutlik kliimakaitse; 

 vajadus üldsuse juurdepääsu järele loodusele, võimalik, et õigus loodusele, kuid ilma liigse ja 

jätkusuutmatu turismita; 

 kaksikülemineku ja eelkõige IT-sektori, innovatsiooni ja kestliku taristu loomise 

(kliimamuutuste mõjuga toimetulekuks) ning tehnoloogia arengusse tehtavate 

investeeringute suurendamise tähtsus; 

 arvesse tuleks võtta iga piirkonna eripära, võttes arvesse kõiki võimalusi ja piiranguid; 

 vajadus olla teadlik sellest, et ekspertide prognoosid on varem olnud valed ja et kõik meetmed 

peavad olema tasakaalus; 

 liikuda „turustamiselt probleemiga tegelemisele“ ja töötada välja kestlikud ärimudelid; 

 keskenduda üldiselt teabevahetusele ja vähendada hirmu uute ideede ees; 

 vaadata kriitiliselt läbi praegune energiatoetuste süsteem, aga ka tervislike ja 

keskkonnahoidlike toodete käibemaksusüsteem, mis tagab õiglase ja jätkusuutliku süsteemi; 

 hariduse tähtsus, aga ka vajadus tegelike tagajärgede ja karistuste järele nende jaoks, kes 

kahjustavad keskkonda, bioloogilise mitmekesisuse kaitse tõhustamine ja ökotsiidi kui kuriteo 

mõiste juurutamine; 

 meetmed ja rahalised vahendid, millega hõlbustatakse õiglast üleminekut 

keskkonnasäästlikumale poliitikale, sealhulgas sotsiaalsed tingimused.  

 
Töörühma liikmete ootustena töörühma töö tulemustele nimetati järgmisi punkte: 
 
 vajadus kodanikke selles protsessis hoolikalt kuulata ning võtta arvesse ideede kohaldatavust 

ja nende mõju inimestele ja ühiskonnale; 

 selgitada, mida on võimalik saavutada Euroopa, riiklikul, kohalikul tasandil;  

 kõigil tasanditel ja kõigil osalevatel (rahvusvahelistel) organisatsioonidel on vaja selgeid 

kohustusi; 

 vajadus tunnustada viimastel aastatel tehtud edusamme, kuid olla tulevikku silmas pidades 

endiselt ambitsioonikas; 

 soov esitada töörühma selged soovitused, sealhulgas väga praktilised ja kergesti 

rakendatavad soovitused; 

 tagada nõuetekohane arutelu ning vältida kiirustamist õigusaktide või konverentsi järelduste 

suhtes;  

 rõhutades vajadust esitada konkreetsed ja praktilised ettepanekud; 

 vajadus struktureerida töörühma tööd ja tagada liikmetele nõuetekohane teavitamine; 

 vajadus jõuda töörühmana konkreetsete tulemusteni, et anda panus täiskogu istungisse; 

 digiplatvormilt saadud sisendit ei tohiks liigitada; 

 töörühma tulemused peaksid olema kirjalikud. 

 
3. Töörühma juhi lõppsõna 

 
Koosoleku kokkuvõtteks tänas juht kõiki parlamendiliikmeid nende panuse eest, rõhutades, et on 
juba tekkinud mõned korrapäraselt esilekerkivad küsimused. Laialdaselt toetatakse arusaama, et 
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on vaja kiiresti tegutseda. Samuti on selge, et kõik meetmed peavad olema sotsiaalselt 
vastuvõetavad. Edu saavutamiseks peame harima ja uuendusi tegema, kasutades ära kõiki 
olemasolevaid andmeid ja teadust. 
 
Juhid kinnitasid liikmetele, et töörühma järgmine koosolek on struktureeritum, tugineb 
taustdokumentidele ning Euroopa kodanike paneelarutelude ja vahearuannete panusele, ning et 
liikmetel palutakse seada järgmisel koosolekul arutatavad teemad tähtsuse järjekorda. Juht 
märkis, et töörühma järgmine koosolek toimub detsembri täiskogu istungi ajal ja lõpetas 
koosoleku.  
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II LISA Kliimamuutuste ja keskkonna töörühma liikmete nimekiri  
 

Töörühma juht:  Anna PASKOVÁ  (Nõukogu)  

    

Pöördumisvorm Eesnimi Perekonnanimi Keda esindab 

        

hr 
Pieyre-
Alexandre  

ANGLADE Riikide parlamendid 

pr Muhterem ARAS Regioonide Komitee 

pr Alexandra  ATTALIDES Riikide parlamendid 

pr  Claudia BANU Riikide parlamendid 

pr Hildegard BENTELE Euroopa Parlament 

hr  Pascal BOLO Sotsiaalpartnerid 

pr Manuela  BORA Kohalik/piirkondlik esindaja 

pr Maria CINQUE 
Euroopa kodanike 

paneelarutelud 

pr Esther DE LANGE Euroopa Parlament 

hr Sándor DÉNESI 
Euroopa kodanike 

paneelarutelud 

hr Herbert DORFMANN Euroopa Parlament 

pr Eleonora EVI Euroopa Parlament 

pr Claudia GAMON Euroopa Parlament 

hr Olgierd  GEBLEWICZ Regioonide Komitee 

pr  Leonore  GEWESSLER Nõukogu 

hr Adam  
GUIBOURGÉ-
CZETWERTYŃSKI  

Nõukogu 

pr Elisabeth  
GUIGOU 

Riigisisesed kodanike 
paneelarutelud/üritused 

pr Valentina GUTKAS 
Riigisisesed kodanike 

paneelarutelud/üritused 

pr Patrizia  HEIDEGGER Kodanikuühiskond 

hr Dorin HELL 
Euroopa kodanike 

paneelarutelud 

hr Reiner Gerd HOFFMANN 
Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomitee 

pr Birgit  HONÉ Riikide parlamendid 

pr Laura HUHTASAARI Euroopa Parlament 

hr Jens  JOEL Riikide parlamendid 

pr Hajnalka  JUHÁSZ Riikide parlamendid 

pr Thilde KARLSSON 
Euroopa kodanike 

paneelarutelud 

hr Bojan  KEKEC Riikide parlamendid 

hr Alban LAVAUD 
Euroopa kodanike 

paneelarutelud 

hr Cillian  LOHAN 
Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomitee 

hr Jani  MÄKELÄ Riikide parlamendid 
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pr Éva MÉSZÁROS 
Euroopa kodanike 

paneelarutelud 

hr Haus MOLLENHAUER 
Euroopa kodanike 

paneelarutelud 

pr Anna  PASKOVÁ Nõukogu 

hr  Marko  PAVIĆ Riikide parlamendid 

pr Rossella PELLARIN 
Euroopa kodanike 

paneelarutelud 

pr Zita  PLEŠTINSKÁ Riikide parlamendid 

hr Augusts REDOVIČS 
Euroopa kodanike 

paneelarutelud 

pr Caterina RENDE DOMINIS 
Riigisisesed kodanike 

paneelarutelud/üritused 

pr María Eugenia RODRÍGUEZ PALOP Euroopa Parlament 

pr Hélène  RYCKMANS Riikide parlamendid 

hr Andreas SCHIEDER Euroopa Parlament 

pr Jitka  SEITLOVÁ Riikide parlamendid 

hr Virginijus SINKEVICIUS Euroopa Komisjon 

pr Livia SPERA Sotsiaalpartnerid 

pr Beata SZYDŁO Euroopa Parlament 

pr Vera TAX Euroopa Parlament 

hr Nils TORVALDS Euroopa Parlament 

hr László TRÓCSÁNYI Euroopa Parlament 

pr Juliane UNBEREIT 
Euroopa kodanike 

paneelarutelud 

pr Adina VALEAN Euroopa Komisjon 

pr  Judit VARGA Nõukogu 

hr Miltiadis  VARVITSIOTIS Nõukogu 

pr Ana Paula  ZACARIAS Nõukogu 

    

    
 


