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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL (projekt) 

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

Reede, 1. aprill 2022 kell 17.00–19.00 

 

Töörühma koosolek toimus virtuaalselt, et viia lõpule arutelud konverentsi täiskogule esitatavate 

ettepanekute eelnõude üle – II klastris kliimamuutused, energeetika ja transport, III klastris kestlik 

tarbimine, pakendamine ja tootmine ning IV klastris teave, teadlikkus, dialoog ja eluviis.  

 

1. Juhataja ja pressiesindaja avasõnad  

 

Nii juhataja kui ka pressiesindaja tänasid liikmeid senise töö eest. Juhataja selgitas, et töös 

keskendutakse veel käsitlemata elementidele. 

 

2. Mõttevahetus 

 

Koosolekul osales volinik Wojciechowski, kes kirjeldas, kuidas ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 

reform saab aidata kaasa kodanike soovituste täitmisele, sealhulgas edendades kestlikkust 

keskkonnaalasest, sotsiaalsest ja majanduslikust seisukohast ning toetades pingutusi kliimamuutuste 

vastu võitlemiseks, loodusvarade säilitamiseks ja elurikkuse taastamiseks, moodustades seeläbi 

Euroopa rohelise kokkuleppe olulise tugisamba. Volinik juhtis tähelepanu mitmele ÜPP meetmele, 

mille eesmärk on minna üle keskkonnahoidlikumale ja kestlikumale põllumajandusele, näiteks 

ökokavad ning toetus põllumajandustootjatele, et toetada elatusvahendeid ja tagada elujõulised 

maapiirkonnad. Samuti rõhutas volinik, et Ukrainas peetav sõda ja pandeemia on toonud esile toiduga 

kindlustatuse kriitilise tähtsuse, ning tuletas meelde komisjoni hiljutist (23. märtsil vastu võetud) 

teatist, milles on esitatud rida meetmeid toiduga kindlustatuse tagamiseks.  

 

Eesmärk 3. Võidelda kliimamuutuste vastu ja suurendada Euroopa energiajulgeolekut, võttes 

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

samal ajal ülemaailmse liidri rolli ja järgides ülemaailmseid kliimakaitse eesmärke  

 

Arutelu käigus käsitleti alates kolmanda eesmärgi üheksandast meetmest alljärgnevaid küsimusi ja 

ettepanekuid: 
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➢ muu hulgas tehti järgmised tekstilisandusettepanekud: CO2-filtrite rahaline toetus, 

maksupettuste vastu võitlemise meetmed, pärast üleminekuperioodi, kahjude ja kahjustuste 

toetus, saarepiirkonnad;  

➢ aruteludes keskenduti meetmetele, mis on seotud investeeringutega energia salvestamisesse, 

kliimasõbralikesse tehnoloogiatesse ja uuendustesse;  

➢ arutati, et enam ei ole vajalik toetada fossiilkütuseid ega rahastada traditsioonilist 

gaasitaristut; kuigi üldiselt oldi üksmeelel vajaduses liikuda kestlikumate energiaallikate 

suunas, rõhutasid liikmed ka seda, et praegune geopoliitiline olukord toob esile 

energiajulgeoleku vajaduse, ja et järkjärguline kaotamine on pikaajaline eesmärk, kuid vaja on 

üleminekuperioodi. 

 

Eesmärk 4. Kvaliteetse, nüüdisaegse ja ohutu taristu pakkumine, tagades ühendatuse (sh 

maapiirkondades), eelkõige ühistranspordi abil 

 

Arutelu käigus käsitleti alljärgnevaid küsimusi ja ettepanekuid: 

➢ muu hulgas tehti järgnevaid tekstilisandusettepanekuid: roheline taristu, saarepiirkonnad, 

eelkõige maapiirkonnad, ohutus, kogu jalgrattataristu, kus on olemas usaldusväärsed 

alternatiivid, sissetulekuga seotud; 

➢ üldiselt jõuti kokkuleppele eesmärgi sõnastamises ja aruteludes keskenduti eelkõige rohelise 

taristu vajadusele ning saareriikide ja/või äärealade eriolukorrale; 

➢ lühilendude piiramist käsitleva arutelu käigus tõstatati teatud piirkondade praktilised 

raskused ja muud raskendavad asjaolud, mille käsitlemine viis võimaliku kompromissini, mis 

seob lühilendude piiramise usaldusväärsete alternatiividega ning raudteevõrgustiku 

parandamise soovitusega;  

➢ samuti tõstatati vajadus võtta arvesse sotsiaalseid ja õigluse kaalutlusi, muu hulgas heiteta 

liikuvusele ülemineku toetuseid ja stiimuleid. 

 

Eesmärk 5. Materjalide parem kasutamine ja haldamine ELis, et suurendada sõltumatust ning 

muutuda ringluspõhisemaks ja vähem haavatavaks. Kvaliteetsemad ja kestlikumad ELi tooted 

tootmine ja ringmajanduse edendamine: tooted, mis vastavad ELi ühistele keskkonnastandarditele 

(pikem kasutusiga, lihtsam korduskasutamine, parandamine ja ringlussevõtmine) 

 

Arutelu käigus käsitleti alljärgnevaid küsimusi ja ettepanekuid: 

➢ muu hulgas tehti järgnevaid tekstilisandusettepanekuid: saastevaba vesinik, ruutkood, 

rangemad standardid, vähem sõltuvad, ELi turule lastud tooted, digitaalne tootepass, 

toidujäätmete vältimine, ELi kestliku tekstiili strateegia;  

➢ tehti ettepanekuid muuta standardeid käsitlev meede tootmisstandardite osas 

spetsiifilisemaks ja rangemaks ning hõlmata konkreetselt ka imporditud tooteid; 

➢ üks liige tõstatas asjaolu, et ülemaailmsete tarneahelate läbivaatamise meetmes tuleks 

mainida põllumajandust, kuid meede ei tohiks sellega piirduda;  

➢ jäätmeid käsitleva meetme puhul tehti ettepanek lisada selgem sõnastus selle kohta, kuidas 

jäätmeid üldse vältida, kehtestades paremad ennetamise ja korduskasutamise/ringlussevõtu 

eesmärgid; ettepanek jäätmetega seotud meetmete ühendamiseks võeti hästi vastu;  
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➢ tagatisrahasüsteemide puhul tehti ettepanek kehtestada konteineritele täiustatud 

standardid;  

➢ tõstatati parandamisõiguse küsimus toodete vananemise vastases võitluses ja rõhutati 

varuosade pikema aja jooksul kättesaadavuse olulisust;  

➢ turul olevaid sekundaartoormeid käsitlevat sõnastust muudeti, et luua tõeline turg ja näha 

ette sätted sekundaartoorme koguse kohta toodetes;  

➢ moetooteid käsitleva meetme puhul tehti ettepanek viidata ELi kestliku tekstiili strateegiale.  

 

Eesmärk 6. Keskkonna, kliimamuutuste, energiakasutuse ja kestlikkuse valdkonnaga seotud 

teadmiste, teadlikkuse ja dialoogide edendamine 

 

Arutelu käigus käsitleti alljärgnevaid küsimusi ja ettepanekuid: 

➢ muu hulgas tehti järgnevaid tekstilisandusettepanekuid: haridus, interaktiivne, elukestev õpe, 

kestlikkusealane haridus; 

➢ märgiti, et Euroopa kodanike paneelarutelu esialgses soovituses räägiti interaktiivsest 

faktikontrolli platvormist, ja liikmed nõustusid selle lisamisega teksti;  

➢ mõned liikmed rõhutasid, et hariduse ja õppematerjalidega seotud meetmed peaksid 

hõlmama elukestva õppe aspekti ning ümberõppe ja teadusuuringute vajadust;  

➢ keskkonna ja hariduse valdkonnas ELi rolli ja tegevuse tugevdamist käsitlevate meetmete 

puhul tuletas üks liige meelde liikmesriikide pädevust nendes valdkondades;  

➢ kodanikud soovitasid leida taimetoitlusega seoses hea tasakaalu ja saavutada koostoime 

tervishoiu töörühma sarnaste meetmetega;  

➢ teised rõhutasid, kui oluline on liikuda põllumajandusmaa kasutamisel loomade söötmiselt ELi 

suuremale sõltumatusele toiduainete tootmises.  

  

3. Koosoleku juhataja lõppsõna 

 
Koosoleku juhataja ja pressiesindaja lõpetasid koosoleku, teatades, et ettepanekute eelnõu teine 

versioon saadetakse laiali esmaspäeval, ning tuletasid liikmetele meelde, et töörühma viimane 

koosolek toimub 7. aprillil. 

 


