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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL (projekt) 

Kliimamuutuste ja keskkonna töörühm, mida juhib Anna Pasková, nõukogu/Tšehhi 

Reede, 25. märts 2022 kell 9.00–11.30 ja 14.00–16.00 

 

1. Juhataja ja pressiesindaja avasõnad  

Juhataja selgitas, et koosolekute eesmärk on arutada ettepanekute esimest kavandit. Kavand on laiali 

saadetud ja seda tuleks käsitada lähtepunktina. Täna toimuvatel koosolekutel ja kahel järgmisel 

töörühma koosolekul tuleks need ettepanekud lõplikult vormistada, et esitada need konverentsi 

täiskogule. Kodanike pressiesindaja rõhutas et on vaja olla produktiivne ja keskenduda sellele, et jõuda 

konkreetsete ettepanekuteni, mida saab kohaldada.  

 

3. Ettepanekute kavandite tutvustamine ja arutamine eesmärgiga esitada need 26. märtsi istungil 

täiskogule 

Järgnevates aruteludes avaldati ettepanekutele üldist toetust, kusjuures tehti ka ettepanekuid nende 

edasi arendamiseks. Koosolekutel arutati 1. ettepanekut, 2. ettepanekut ja osa 3. ettepanekust. 

 

1. ettepanek – Toidu ohutu, kestlik, kliimateadlik ja taskukohane tootmine, järgides kestlikkuse 
põhimõtet ning kaitstes keskkonda, bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteeme 
 

Arutelu käigus käsitleti alljärgnevaid küsimusi ja ettepanekuid. 

➢ Muu hulgas tehti järgnevaid ettepanekuid tekstilisanduste kohta: õiglane üleminek, 

jätkusuutlikud elatusvahendid põllumajandustootjatele, vajadus tagada toiduga kindlustatus, 

toidu taskukohasus, põllumajandustootjate koolitamine, innovatsioon, täppispõllumajandus, 

kestlikum toidutootmine, kalandus ja sinine majandus, mahepõllumajanduse stiimulid ja 

toidujäätmete vähendamine. 

➢ Praegust geopoliitilist olukorda mainiti mitmel korral, eelkõige seoses vajadusega tagada 

toiduga kindlustatus. 

➢ Mitmes sõnavõtus rõhutati, kui oluline on liikuda säästvamate tootmis-, tarbimis- ja 

põllumajandusmeetodite suunas.  

➢ Rõhutati ka vajadust tagada põllumajandustootjatele head töötingimused ja elatusvahendid. 

➢ Liikmed arutasid, kui suures ulatuses tuleks pestitsiidide kasutamist vähendada ja kui palju 

toetada mahetootmist, ning kuidas kohaldada ökokavasid 

➢ Liikmed olid ühel meelel, et on vaja vähendada heitkoguseid ja keskkonnamõju, sealhulgas 

teadusuuringute, innovatsiooni ja koolituste kaudu. 

➢ Mitu liiget tõstatas küsimuse vajadusest õiglase ja keskkonnahoidliku ülemineku järele. 
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➢ Tõsteti esile loomade heaolu ja jätkusuutlikkuse tähtsust lihatootmises ja loomade 
transportimisel ning vajadust tugevdada seost tõuaretuse ja söötmise vahel. 

➢ Liikmed ei olnud nõus mõttega kehtestada suurtele rahvusvahelistele supermarketitele 
kohalike toodete ostmise kvoodid, vaid rõhutasid vajadust toetada kohalikke tooteid ja 
lühikesi tarneahelaid. 
 

2. ettepanek – Kaitsta bioloogilist mitmekesisust ja maastikku, kaotada igasugune saaste 
Arutelu käigus käsitleti alljärgnevaid küsimusi ja ettepanekuid. 

➢ Muu hulgas tehti järgnevaid ettepanekuid tekstilisanduste kohta: elurikkuse ja maastiku 

taastamine, teadlikkuse suurendamine saastest, omavalitsuste roll, linnametsad, tulekahju 

tõttu kaotatud metsad, keskkonnasõbralik laevandus, võitlus mikroplastireostuse vastu, 

ohustamata seejuures toiduga kindlustatust. 

➢ Liikmed arutasid reostuse kõrvaldamist, ning leidsid, et on vaja jääda realistlikuks, kuid samas 

olla ambitsioonikas ja pikaajalise visiooniga, pidades silmas juba püstitatud eesmärke. 

➢ Rõhutati kaitsealade parema haldamise ning bioloogilise mitmekesisuse kaitsmise ja 

taastamise üldist tähtsust, samal ajal tõsteti esile ka seda, kui oluline on mitte ohustada 

toiduga kindlustatust.  

➢ Mitu liiget rõhutas tolmeldamise ja kohalike putukate tähtsust, sealhulgas sellega seoses 

kehtivate eeskirjade jõustamist. 

➢ Mitu liiget tõstatasid eelkõige tulekahjus hävinud metsade küsimuse ja toetasid nende 

taasmetsastamist. 

 

3. ettepanek – Võidelda kliimamuutuste vastu ja suurendada Euroopa energiajulgeolekut, võttes 

arvesse geopoliitilist mõju, ning tagada eurooplastele piisav, taskukohane ja säästev energia, täites 

samal ajal ülemaailmse liidri rolli ja järgides ülemaailmseid kliimakaitse eesmärke 

 

Arutelu käigus käsitleti alljärgnevaid küsimusi ja ettepanekuid. 

➢ Muu hulgas tehti järgnevaid ettepanekuid tekstilisanduste kohta: rohkem investeeringuid 

taastuvatesse energiaallikatesse ja salvestusmeetoditesse, et tagada õiglane üleminek, 

sealhulgas inimõigused ja ökoloogilised aspektid. 

➢ Tehti ettepanek eesmärgi ja meetmete raames paremini omavahel eraldada kliimamuutuste 

ja energiajulgeoleku küsimused. 

➢ Mitu liiget rõhutas vajadust minna üle taastuvatele energiaallikatele, samuti vähendada 

energiasõltuvust. 

➢ Üldise energiapoliitika puhul tuleks arvesse võtta kolmandate riikide tarnijate geopoliitilist 

olukorda, inimõigusi, ökoloogilisi aspekte ning head valitsemistava ja õigusriigi põhimõtet. 

➢ Üksmeelt ei saavutatud mõttega kaaluda energiasüsteemi ümberkujundamise ajal 

tuumaenergia kasutuselevõttu. 

➢ Rõhutati vajadust energiatõhususe ja tarbimise vähendamise järele, sealhulgas hoonete 

soojustamise parandamise kaudu. 

➢ Kui elektrifitseerimine on keerukas, tuleks kaaluda saastevaba vesiniku kasutamist. 

➢ Tuleks käsitleda energia salvestamise küsimust. 

 

4. Töörühma juhti lõppsõnad 



 

3 

 

Juhataja selgitas, et järgmisel päeval toimuval konverentsi täiskogu istungil tutvustatakse 

ettepanekute põhisuundi ja nende konkreetseid meetmeid. Juhataja tegi koosolekust kokkuvõtte, 

märkides, et on vaja korraldada veel täiendavaid töörühmade koosolekuid, mis toimuvad tõenäoliselt 

1. aprillil. 

 
 


