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KLIIMAMUUTUSTE JA KESKKONNA TÖÖRÜHMA VIIENDA KOOSOLEKU  

KOKKUVÕTVA PROTOKOLLI KAVAND 

Reede, 11. märts 2022 kell 9.00–11.00 

 

1) Töörühma juhataja avas koosoleku 

Töörühma juhataja Anna Pasková mõistis hukka Venemaa sissetungi Ukrainasse ja toimus 

leinaseisak.  

 

Pasková tõi välja mitmed põhielemendid, mida selle kriisi puhul arvesse võtta:  

– suurem vajadus vähendada CO2 heidet ja ELi sõltuvust Venemaalt imporditavast naftast ja 

gaasist (st rohkem keskenduda julgeolekukomponendile, mis on juba rohelisse kokkuleppesse 

sisse viidud);  

– solidaarsus omakapitaliga seotud küsimuste ja energiahindade suhtes („õiglane üleminek“ 

tähendab ka solidaarset üleminekut); 

– väärinformatsioon on probleem; 

– maa ja looduse kaitse, kuna need on strateegilised ressursid (põllumajandus, keskkond, 

säästev ja ringmajandus; 

– ELi väärtuste hulka kuuluvad tugev ühiskond ning läbipaistev ja kaasav lähenemisviis. 

 

Töörühma juhataja teavitas järgmistest sammudest:  

– sekretariaat koostab ettepanekud soovituste eelnõude põhjal (toetudes kolmele sisendile – st 

Euroopa kodanike paneelarutelude ja riiklike paneelarutelude soovitustele; ideede 

vahetamisele digitaalsel platvormil ning täiskogu aruteludel ja töörühmade aruteludel); 

– ettepanekud tõlgitakse kõikidesse keeltesse ja saadetakse töörühmale järgmisel nädalal; 

– töörühma liikmed peaksid seejärel saatma kirjalikud kommentaarid enne 6. töörühma 

koosolekut; 

– töörühma arutelude vahetulemusi tutvustatakse järgmisel konverentsi täiskogul 25.–

26. märtsil; 

juhataja kutsus osalejaid üles seisukohti asjakohaste elementide raames kooskõlastama ja 

konsensuslike ettepanekute võimalusi välja selgitama. 

 

Euroopa kodanike paneelarutelu esindaja Dorin Hell rõhutas, et kuigi kogu tähelepanu on 

Ukraina sündmustel, nõuab planeedi kaitsmine siiski kiireloomulisi meetmeid ja seetõttu peaks 

töörühm järgima soovitusi ja eesmärke kliima- ja keskkonnavaldkonnas sama jõuliselt kui seni. 

 

2) Arutelu 

Arutelud jagunesid järgmistesse valdkondadesse:  

i) kliimamuutused, energeetika ja transport;  

ii) põllumajandus, toiduainete tootmine, elurikkus, ökosüsteemid, reostus;  

iii) kestlik tarbimine, pakendamine ja tootmine;  
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iv) teave, teadlikkus ja dialoog.  

 

Peamised tõstatatud punktid teemade kaupa: 

 

1. Kliimamuutused, energeetika ja transport 

 

– Varustuskindluse tagamine ja ELi energiasõltuvuse vähendamine on praeguses kontekstis 

muutunud veelgi olulisemaks; kontekst (suurem keskendumine taastuvatele energiaallikatele 

ja energiasäästule; investeeringud taastuvate energiaallikate ja üleminekuenergiaallikate 

taristusse; suurem toetus teadusuuringutele ja innovatsioonile; vajadus kohandada ja edendada 

planeerimist käsitlevaid õiguskate ja menetlusi, vajadus luua ELi energialiit; säästva liikuvuse 

ja ühistranspordi kaasajastamise toetamine; vajadus arvesse võtta kõigi kolmandatest riikidest 

energiatarnijate geopoliitilisi mõjusid, kui mitmetel neist on inimõiguste valdkonnas ja 

ökoloogilistes küsimustes probleeme); 

– jääda kindlaks ambitsioonikate ülemaailmsete kliimaeesmärkide (2030. ja 2050. aasta 

kliimaneutraalsuse eesmärgid) ja laiemate Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide 

saavutamisele ning rohepöörde kiirendamisele, vaatamata sellele, et see vajab lühiajaliste 

vajalike meetmete võtmist (ja tasakaalustamist), et vältida defitsiiti ja tagada ühiskonna heaolu;  

mõned osalejad pooldavad ülemineku ajakavade läbivaatamist või üleminekuenergiaallikate 

suuremat ja puhtamat kasutamist, kasutades vajadusel leevendavaid tehnoloogiaid, nagu CO2 

filtrid ja CO2 säilitamine, uued veeldatud maagaasi terminalid ja roheline vesinik või liidu enda 

ressursside kasutamine, samas kui teised osalejad väidavad, et kriis ei tohi põhjustada 

tagasipöördumist minevikku; samuti juhiti tähelepanu sellele, et maagaasil on väetiste 

tootmisel tähtis roll;  

– kõigi vajalike ja võimalike meetmete võtmise pakilisus ning teadlikkus, et 

taristuinvesteeringute ja hüvitiste rahastamisvajadus suureneb oluliselt; 

– arvesse tuleks võtta riikide vahelisi erinevusi siseriiklike olude ja energiaallikate puhul; 

arvesse tuleks võtta ka muid siseriiklikke tingimusi (nt lähtekohad, geograafiline asukoht, 

kaugemate piirkondade ühendamise vajadus, ostujõud jne); 

– arvesse tuleks võtta Euroopa Komisjoni uut teatist energeetika kohta (REPowerEU); 

taskukohasuse küsimused, eriti mis puudutab taastuvaid energiaallikaid, kui ka laiemad 

sotsiaalsed aspektid on nüüd päevakorras olulisemal kohal (kodanike ja töötajate toetamine; 

õiglasemad maksusüsteemid õiglase ülemineku rahastamiseks; Euroopa rohelise kokkuleppe 

ja kütteostuvõimetuse vastu võitlemise vahendite eelfinantseerimine); 

– Ukraina sõda näitab, et on ohtlik loobuda alternatiivsetest või üleminekuenergiaallikatest, nt 

tuumaenergia kasutamise küsimus tuleks uuesti läbi mõelda, samuti kerkivad sellega seoses 

esile võimalikud riskid, mis kaasnevad tuumajaama ründamisega. 

 

 

2. Põllumajandus, toiduainete tootmine, elurikkus, ökosüsteemid, reostus 

 

– Vaja on võtta meetmeid liigse tootmise ja tootmisfarmide vastu (kõrgete maa-, kliima- ja 

keskkonnakuludega) ning määrata mõistetele selged määratlused; rakendada põllumajanduses 

ringmajanduse põhimõtteid; 
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– mahepõllumajanduse ja kestliku põllumajanduse tavade tugevam toetus (soodsa hinnaga 

kodumaise tootmise edendamine), kuigi märgitakse, et juba praegu saavad biotootjad rohkem 

toetust kui tavapõllumajandustootjad; 

– toetada teadusuuringuid säästvamate, vähem saastavate ja keskkonda vähem kahjustavate 

pestitsiidide väljatöötamiseks; 

– paljud energeetika probleemid puudutavad ka põllumajandust, Ukraina sõda toob kaasa 

tarnešoki maailmaturgudel. Toidu, loomasööda, energia ja väetiste omavarustatus ja 

taskukohaste hindadega varustuskindlus on omavahel soetud ja peaksid olema selle sektori 

põhieesmärgid (nt et leevendada sõja mõju tootmisele ja hindadele; vähendada ELi suurt 

sõltuvust ülejäänud maailmast; vältida puudujääke; vertikaalne põllumajandus ja 

linnaaiandus);  

– ÜPP reform, et toetada kestlikkust, aga ka varustuskindlust; samuti on vaja võtta arvesse nii 

lühiajalisi leevendusmeetmeid kui ka pikaajalisi kestlikkuse eesmärke, nt aruteludes tootmisest 

kõrvalejäetud maa teemal; 

– mainiti kultuurilisi aspekte, nagu ületarbimine, globaliseerumine ja suhte kadumine toiduga; 

– vaja on tugevdada teadusuuringuid ja innovatsiooni; 

– keskenduda kestlikkuse ja tootlikkuse ühendamisele; vältida tootmise üleviimist 

rahvusvahelistele konkurentidele, kes järgivad vähem kestlikkuse põhimõtteid;  

– taasmetsastamise soovitus peaks olema rohkem esile tõstetud (õigusaktid, mis kohustavad 

ettevõtteid alasid taasmetsastama); 

– põllumajandustootjate koolitamine kestlikuma põllumajanduse suunas; roheliste töökohtade 

loomine; 

– tuleb tegeleda sotsiaalsete aspektidega: sotsiaalne dumping ja üleminek parematele 

töökohtadele, et sektor muutuks kestlikumaks, vältida kõrgeid hindu; 

– meetmed koolides teavitustöö ja hariduse parandamiseks, ulatuslikud tervisliku toidu ja 

tootmise teabekampaaniad; 

– rangemad meetmed mesilaste kaitseks. 

 

3. Kestlik tarbimine ja tootmine 

 

– Euroopa tasandil tehakse juba palju, kuid tulemusi saab veelgi parandada; olukorra üldine 

parandamine ELis tootmis-/tarbimisharjumuste muutmise kaudu ja teenuste keskendumisega 

parandmisele; käitumismeetmed, infrastruktuuri parandamine; 

ringmajanduse nõuetekohane toimimine (pigem remont ja taaskasutus kui ringlussevõtt; 

vastupidavamad tooted); 

– uue ringmajanduse tegevuskava elluviimine (parandamisõigus, kauem saadaolevad ja 

ühilduvad varuosad, garantiid); 

– ökodisaini meetmed (toodete projekteerimine selliselt, et neid oleks lihtsam parandada); 

– tarbijad soovivad lisateavet, ühtse märgistuse või ökohinnet või digitaalse tootepassi 

juurutamist toodete eluea, remondivõimaluse jms kohta. Euroopa ettevõtetel peavad aga olema 

imporditud toodetega võrdsed võimalused ja kõrged standardid ei tohi põhjustada 

protektsionismi;  

– teisesed toorained tuleb turule ja tootmise olelusringi ringlussevõtu kaudu tagasi tuua; 
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sotsiaalne tingimuslikkus (kogu EL ja kõik liikmesriigid peaksid rahastama säästva tarbimise 

edendamiseks tehtavaid jõupingutusi ja kampaaniaid, nt avalikud hanked; lisama nõuded 

töötingimuste järgimise kohta; ka muudes valdkondades, nagu avalikud hanked ja 

kaubanduspoliitika). 

 

4. Teave, teadlikkus ja dialoog 

– Suurendada teabe kättesaadavust, läbipaistvust ja usaldusväärsust (EL loob teadlikkuse 

tõstmiseks spetsiaalse teabeveebi uuringute kohta); 

– haridus on kõigi soovituste rakendamise keskne vahend (et kodanikud saaksid teha teadlikke 

otsuseid); 

– haridus peab hõlmama keskkonnaaspekte (keskendudes lastele, nt koolide õppekavades); 

– aus konkurents ELis toodetud ja väljastpoolt ELi imporditud toodete vahel. 

 

3) Töörühma juhataja lõppsõna 

Töörühma juhataja tänas osalejaid panuse eest ja mainis, et järgmine koosolek toimub märtsi 

teise konverentsi täiskogul 25. märtsil 2022. 

 

 

 


