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Kliimamuutused ja keskkond 

 

1. Ettepanek: põllumajandus, toiduainete tootmine, bioloogiline mitmekesisus ja ökosüsteemid, 

saaste 

Eesmärk: Toidu ohutu, kestlik, õiglane, kliimateadlik ja taskukohane tootmine, järgides kestlikkuse 

põhimõtet ning kaitstes keskkonda, bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteeme ning tagades samas 

toiduga kindlustatuse 

Meetmed: 

1. Tuua esile rohelise ja sinise majanduse kontseptsioon, edendades tõhusat keskkonna- ja 
kliimasõbralikku põllumajandust ja kalapüüki ELis ja kogu maailmas, sealhulgas 
mahepõllumajandust ning muid uuendusliku ja kestliku põllumajanduse vorme (nt vertikaalne 
põllumajandus), mis võimaldab toota rohkem toitu väiksema sisendiga, vähendades samal ajal 
heitkoguseid ja keskkonnamõju, kuid tagades siiski suure tootlikkuse ja toiduga kindlustatuse 
(paneelarutelu 3 – soovitused 1, 2 ja 10, paneelarutelu 2 – soovitus 4) 

2. Suunata toetused ümber mahepõllumajandusele ja kestlikule põllumajandusele ning tugevdada 

stiimuleid nendes valdkondades, et tagada kooskõla selgete keskkonnastandarditega ja aidata 

saavutada ülemaailmseid kliimaeesmärke (paneelarutelu 3 – soovitused 1, 12) 

3. Ringmajanduse põhimõtete kohaldamine põllumajanduses ja toidu raiskamise vastaste 

meetmete edendamine (töörühma arutelu, mitmekeelne digiplatvorm (MDP)) 

4. Vähendada märkimisväärselt keemiliste pestitsiidide ja väetiste kasutamist kooskõlas kehtivate 

eesmärkidega, tagades samal ajal siiski toiduga kindlustatuse, ning toetada teadusuuringuid 

kestlikumate ja looduslikumate alternatiivide väljatöötamiseks (paneelarutelu 3 – soovitus 10, 

töörühma arutelu) 

5. Võtta kasutusele süsinikdioksiidi sidumise sertifikaadid, mis põhinevad usaldusväärsel, rangel ja 

läbipaistval süsinikdioksiidi arvestamisel (täiskogu arutelu) 

6. Suurendada teadusuuringute ja innovatsiooni osakaalu, sealhulgas kestliku tootmise, 

taimekindluse ja täppispõllumajanduse tehnoloogiliste lahenduste valdkonnas, ning teavitus- ja 

nõustamissüsteemide hulka ning parandada koolitamisvõimalusi põllumajandustootjatele ja 

põllumajandustootjatelt (paneelarutelu 3 – soovitus 10, töörühma arutelu, täiskogu arutelu) 

7. Kaotada põllumajandussektoris sotsiaalne dumping ning edendada õiglast ja keskkonnahoidlikku 

üleminekut selliste paremate töökohtade loomisele, kus oleksid kvaliteetsed ohutus-, tervishoiu- 

ja töötingimused (töörühma arutelu) 

8. Käsitleda selliseid aspekte nagu plasti kasutamine põllumajanduskiledes ja veetarbimise 

vähendamise võimalused põllumajanduses (MDP) 

9. Põhjendatud tõuaretus ja lihatootmine, keskendudes seejuures loomade heaolule ja kestlikkuse 
põhimõtte järgimisele, kasutades selliseid meetmeid nagu selge märgistamine, loomakasvatuse ja 
transpordi kõrged standardid ja ühised normid, ning tõuaretuse ja söötmise vahelise seose 
tugevdamine (paneelarutelu 3 – soovitused 16 ja 30) 

 

2. Ettepanek: põllumajandus, toiduainete tootmine, bioloogiline mitmekesisus ja ökosüsteemid, 

saaste 



 

2 

 

Eesmärk: Kaitsta ja taastada bioloogilist mitmekesisust, maastikku ja ookeane ning kõrvaldada saaste 

Meetmed: 

1. Kaitsealade loomine, taastamine, parem haldamine ja laiendamine bioloogilise 

mitmekesisuse kaitseks (FR soovitus, paneelarutelu 3 – soovitus 11) 

2. Sunni- ja premeerimissüsteem reostuse vastu võitlemiseks, kohaldades põhimõtet, et saastaja 

maksab, mis tuleks integreerida ka maksumeetmetesse ja millega peaksid kaasnema suurem 

teadlikkus ja tugevamad stiimulid (paneelarutelu – soovitus 32, FR soovitus, täiskogu arutelu) 

3. Suurendada omavalitsuste rolli linnaplaneerimisel ja uute hoonete ehitamisel, et toetada sinist ja 

rohelist taristut, hoiduda mulla katmisest ja uute ehitiste juurde kohustuslike haljasalade 

loomisest ning see edaspidi lõpetada, et edendada bioloogilist mitmekesisust ja metsi 

linnapiirkondades (paneelarutelu 3 – soovitus 5, paneelarutelu 1 – soovitus 18, FR soovitus) 

4. Kaitsta putukaid, eelkõige pärismaiseid ja tolmeldavaid putukaid, sealhulgas invasiivsete 

liikide eest, ja tagada kehtivate normide parem täitmine (paneelarutelu 1 – soovitus) 18  

5. Toetada taasmetsastamist ja metsastamist, sh tules hävinud metsade puhul, jõustada 

vastutustundlik metsa haldamine, ning toetada muid materjale asendava puidu paremat 

kasutamist. Kehtestada kõigis ELi liikmesriikides siduvad riiklikud eesmärgid kohalike puude 

ja kohaliku taimestiku taasmetsastamiseks, võttes arvesse riikide erinevat olukorda ja eripära 

(paneelarutelu 3 – soovitus 14, paneelarutelu 1– soovitus 18) 

6. Ühekordselt kasutatava plasti keelu kehtestamine ja laiendamine (MDP) 

7. Kaitsta veeallikaid ning võidelda jõe- ja ookeanireostuse vastu, sealhulgas mikroplastireostuse 

uurimise ja selle vastu võitlemise ning keskkonnasäästliku laevanduse edendamise kaudu, 

kasutades parimaid olemasolevaid tehnoloogiaid ning luues ELi teadusuuringuid ja 

rahastamist alternatiivsete laevakütuste ja -tehnoloogiate valdkonnas (mitmekeelne 

digiplatvorm, töörühma arutelu) 

8. Valgusreostuse piiramine (töörühma arutelu) 

 

 

3. Ettepanek: kliimamuutused, energeetika, transport 

Eesmärk: Tugevdada Euroopa energiajulgeolekut ja saavutada ELi energiasõltumatus, tagades samal 

ajal õiglase ülemineku ning kindlustades eurooplastele piisava, taskukohase ja säästva energia 

olemasolu. Võidelda kliimamuutuste vastu, andes ELile kestliku energia poliitika valdkonnas 

ülemaailmne juhtroll ja järgides ülemaailmseid kliimaeesmärke 

Meetmed: 

1. Viia lõpule rohepööre ja võimaluse korral kiirendada seda, eelkõige rohkemate investeeringute 

kaudu taastuvenergiasse, et vähendada sõltuvust välisest energiast, tunnustades ka kohalike ja 

piirkondlike omavalitsuste rolli rohepöördes (töörühma arutelu) 

2. Kaaluda energiapoliitika raames kõigi kolmandatest riikidest pärit energiatarnijate geopoliitilist ja 

julgeolekualast mõju, sealhulgas inimõigustele, ökoloogilistele aspektidele ning hea 

valitsemistava ja õigusriigi põhimõtte järgimisele (töörühma arutelu) 

3. Vähendada sõltuvust nafta ja gaasi impordist energiatõhususe projektide, taskukohase 

ühistranspordi toetamise, kiirraudtee- ja kaubaveovõrgustiku ning puhta ja taastuvenergia 
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pakkumise laiendamise kaudu (paneelarutelu 4 – soovitus 2, paneelarutelu 1 – soovitus 10, FR, 

DE soovitused) 

4. Parandada kvaliteeti ja ühenduvust, tagada hooldus ning muuta elektritaristut ja elektrivõrke, et 
suurendada ohutust ja võimaldada üleminekut taastuvatele energiaallikatele (paneelarutelu 1 – 
soovitus 10, töörühma arutelu) 

5. Investeerida taastuvenergia tootmise tehnoloogiatesse, nagu taastuvallikatest toodetud vesiniku 

tõhus kasutamine, eelkõige sektorites, mida on raske elektrifitseerida (paneelarutelu 3 – soovitus 

31, töörühma arutelu) 

6. Investeeringute suurendamine uute keskkonnasõbralike energiaallikate uurimisse ja energia 

salvestamise meetoditesse ning seni, kuni konkreetseid lahendusi leitud pole, lisainvesteeringute 

tegemine olemasolevatesse optimaalsetesse energia tootmise ja salvestamise lahendustesse 

(paneelarutelu 3 – soovitused 9 ja 31) 

7. Muuta CO2 filtrite kasutamine fossiilkütustel töötavate elektrijaamade jaoks kohustuslikuks ja 

pakkuda rahalist abi liikmesriikidele, kellel puuduvad CO2 filtrite kasutuselevõtuks 

finantsvahendid (paneelarutelu 3 – soovitus 29) 

8. Tagada õiglane üleminek ning kaitsta töötajaid ja töökohti piisavate rahaliste vahendite 

eraldamise teel üleminekuks ja edasisteks teadusuuringuteks, maksusüsteemi reformi läbiviimise 

(õiglasem maksustamine ja maksupettuste vastu võitlemise meetmed) ning kaasava juhtimisstiili 

tagamise kaudu poliitika kujundamise kõigil tasanditel (nt ulatuslikud meetmed erialaseks ümber- 

või täiendõppeks, tugev sotsiaalkaitse, avalike teenuste jätkuv osutamine avalikus sektoris, 

töötervishoiu ja tööohutuse reeglite tagamine) (täiskogu arutelu, töörühma arutelu, mitmekeelne 

digiplatvorm) 

9. Võtta kasutusele kliimasõbralikke tehnoloogiaid ja innovatsiooni toetav investeerimispakett, 

mida tuleks rahastada kliimaga seotud imporditariifide ja kliimaga seotud süsinikdioksiidi 

kohandusmaksude alusel (DE soovitus) 

10. Pärast üleminekuperioodi ei tohiks fossiilkütuseid enam subsideerida ja traditsioonilist 

gaasitaristut rahastada (töörühma arutelu)  

11. Tugevdada ELi juhtrolli ning täita suuremat rolli ja võtta vastutus ulatuslike kliimameetmete, 

õiglase ülemineku ning kahju kõrvaldamise toetamise edendamisel rahvusvahelises raamistikus, 

mille keskmes on Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (NL soovitus, töörühma soovitus) 

 

 

4. Ettepanek: kliimamuutused, energeetika, transport 

Eesmärk: Kvaliteetse, nüüdisaegse, keskkonnahoidliku ja ohutu taristu pakkumine, tagades 

ühenduvuse (sh maapiirkondades ja saartel), eelkõige taskukohase ühistranspordi kaudu 

Meetmed: 

1. Toetada ühistransporti ja arendada välja tõhus, usaldusväärne ja taskukohane Euroopa 

ühistranspordivõrk, eriti maapiirkondades ja saartel, koos lisastiimulitega ühistranspordi 

kasutamiseks (paneelarutelu 3 – soovitus 36, paneelarutelu 4 – soovitus 2) 

2. Investeerida kiir- ja öistesse rongiühendustesse ning kehtestada Euroopas ühtne 

raudteetranspordi keskkonnasõbraliku tehnoloogia standard, et pakkuda usaldusväärset 

alternatiivi ja hõlbustada lühimaalendude asendamist ja vähendamist (töörühma arutelu, 

mitmekeelne digiplatvorm) 
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3. Toetada elektrisõidukite ostmist, pidades silmas kodumajapidamiste jaoks olulist taskukohasuse 
põhimõtet, ja nende (ühis-) kasutust vastavalt akude kasutusea heale standardile ning 
investeerida nii vajalikku laadimistaristusse kui ka muude saastevabade tehnoloogiate 
arendamisse nende sõidukite puhul, mille elektrifitseerimist on raske saavutada (paneelarutelu 3 
– soovitus 38) 

4. Kiire internetiühenduse ja mobiilsidevõrgu arendamine maa- ja saarepiirkondades (paneelarutelu 

3 – soovitus 36) 

5. Olemasoleva transporditaristu arendamine ökoloogilisest seisukohast lähtuvalt (paneelarutelu 3 

– soovitus 37) 

6. Nõuda selliste linnaarendusprogrammide väljatöötamist, mis aitavad linnad 

keskkonnahoidlikumaks muuta ja nende heitkoguseid vähendada ning luua spetsiaalseid 

autovabasid piirkondi linnades, kahjustamata seejuures kaubanduspiirkondi (paneelarutelu 3 – 

soovitus 6) 

7. Parandada jalgrattataristut ning anda jalgratturitele ja jalakäijatele lisaõigused ja kindlustada 

nende parem õiguskaitse, sealhulgas mootorsõidukitega toimunud õnnetuste korral, tagada 

liiklusohutus ja pakkuda liikluseeskirju käsitlevat koolitust (paneelarutelu 3 – soovitus 4) 

8. Reguleerida krüptovääringukaeve, milleks vajatakse tohutul hulgal elektrit (MDP) 

 

5. Ettepanek: kestlik tarbimine, pakendamine ja tootmine 

Eesmärk: Materjalide parem kasutamine ja haldamine ELis, et suurendada ringmajanduse osakaalu ja 

sõltumatust. Ringmajanduse loomine kestlike ELi toodete ja tootmise toetamise kaudu. Tagada, et kõik 

ELi turule lastavad tooted vastaksid ELi ühistele keskkonnastandarditele 

Meetmed: 

1. Rangemad ja ühtlustatud tootmisstandardid ELis ja läbipaistev märgistamissüsteem kõigi ELi turul 

müüdavate toodete puhul, pidades silmas nende kestlikkust/keskkonnajalajälge, samuti pikka 

kasutusiga, kasutades ruutkoodi ja ökopunkte või digitaalset tootepassi (paneelarutelu 3 – 

soovitused 8, 13, 20, 21, paneelarutelu 1 – soovitus 16, paneelarutelu 4 – soovitus 13) 

2. Vaadata üle ülemaailmsed tarneahelad, sh põllumajandusliku tootmise valdkonnas, et vähendada 

ELi sõltuvust ja lühendada tarneahelaid (MDP) 

3. Jäätmete tekkimise vältimine, määrates kindlaks vältimise ja korduskasutamise eesmärgid ning 

kehtestades kvaliteedistandardid jäätmete sortimissüsteemidele (töörühma arutelu, FR soovitus) 

4. Kõrvaldada järk-järgult kasutuselt mittekestlikud pakendid, reguleerida keskkonnaohutute 

pakendite kasutamist ja vältida materjali raiskamist pakendites rahaliste stiimulite ja karistuste 

kehtestamise kaudu ning investeerida alternatiivsete võimaluste uurimisse (paneelarutelu 3 – 

soovitused 15, 25, paneelarutelu 1 – soovitus 12, paneelarutelu 4 – soovitus 16) 

5. Kogu ELi hõlmav pakendite tagatisraha süsteem ja rangemad konteinerite standardid 

(paneelarutelu 3 – soovitus 23, mitmekeelne digiplatvorm)  

6. Käivitada ELi teadmusplatvorm pikaajalise ja säästva kasutamise teemal ning selle kohta, kuidas 

tooteid parandada, sealhulgas tarbijaühingutelt saadud teave (paneelarutelu 3 – soovitus 20) 

7. Võtta meetmeid varajase, enneaegse ja kavandatud aegumise vastu võitlemiseks, tagada pikem 

garantiiaeg, parandamisõigus ja ühilduvate varuosade kättesaadavus (paneelarutelu 3 – soovitus 

20, FR ja DE soovitused, paneelarutelu 1 – soovitus 14) 
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8. Luua teisese toorme turg, võttes seejuures arvesse ka nõudeid ringlussevõetud materjali 

protsentuaalse sisalduse kohta ning julgustada vähem kasutama esmaseid tooraineid (töörühma 

arutelu) 

9. Kiiresti rakendada kaugelevaatav kestliku tekstiili strateegia ja luua mehhanism, millega 

tagatakse, et tarbija on teadlik, et toode vastab kestlikele kriteeriumidele (paneelarutelu 3 – 

soovitus 28, töörühma arutelu)  

10. Võtta ELi tasandil rohkem selliseid meetmeid, mis võimaldaksid tarbijatel tooteid kauem kasutada 

ja ühtlasi innustaksid neid seda tegema (paneelarutelu 3 – soovitus 20) 

11. Karmistada keskkonnastandardeid ja suurendada jäätmete ELis ja EList kolmandatesse riikidesse 
eksportimisega seotud reeglite ja nõuete täitmise määra (paneelarutelu 4 – soovitus 15, 
mitmekeelne digiplatvorm) 

12. Võtta kasutusele meetmed keskkonda kahjustavate toodete reklaami piiramiseks, kehtestades 

kohustusliku vastutuse välistamise klausli toodete puhul, mis on keskkonnale eriti kahjulikud 

(paneelarutelu 3 – soovitus 22) 

13. Rangemad tootmisstandardid ja võrdsed töötingimused kogu tootmisahelas (paneelarutelu 3 – 

soovitus 21) 

 

6. Ettepanek: teave, teadlikkus, dialoog ja eluviis 

Eesmärk: Keskkonna, kliimamuutuste, energiakasutuse ja kestlikkuse alaste teadmiste, teadlikkuse, 

hariduse ja dialoogide edendamine 

Meetmed: 

1. Luua faktiliselt kontrollitud teabel põhinev interaktiivne platvorm, mis sisaldab korrapäraselt 

ajakohastatud ja erinevat teaduslikku keskkonnaalast teavet (paneelarutelu 3 – soovitus 33)  

2. Toetada ökoloogilisi aspekte käsitlevate teavituskampaaniate läbiviimist, sh ELi pikaajaline 

kampaania kestliku tarbimise ja elustiili propageerimiseks (DE, NL, FR soovitused, paneelarutelu 

3 – soovitus 7) 

3. Edendada ja hõlbustada dialoogi ja konsultatsioone kõigi otsustustasandite vahel, eelkõige 

noortega ja kohalikul tasandil (DE, NL, FR soovitused, paneelarutelu 3 – soovitused 27 ja 35, 

täiskogu arutelu) 

4. EL peaks liikmesriikide abiga töötama välja ühise Euroopa harta, milles käsitletakse 

keskkonnaküsimusi ja edendatakse kõigi kodanike keskkonnateadlikkust (paneelarutelu 3 – 

soovitus 7) 

5. Pakkuda koolitust ja õppematerjale kõigile, et suurendada kliima- ja kestlikkusalast teadlikkust 

ning võimaldada elukestvat õpet keskkonnaküsimustes (paneelarutelu 1 –1 soovitused 5 ja 35, 

paneelarutelu 3 – soovitus 24, töörühma arutelu) 

6. Lisada toidu tootmine ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse haridusse, käsitledes sealhulgas 

töötlemata toidu eeliseid töödeldud toidu ees, ning kooliaedade loomise edendamine, 

linnaaianduse projektide ja vertikaalse põllumajanduse subsideerimine. Kaaluda võimalust muuta 

bioloogilise mitmekesisuse käsitlemine koolides kohustuslikuks õppeaineks ning samuti 

suurendada teadlikkust bioloogilisest mitmekesisusest, kasutades selleks meediakampaaniaid ja 

stimuleerides konkursse kogu ELis (konkursid kohaliku kogukonna tasandil) (paneelarutelu 3 – 

soovitus 5, paneelarutelu 1 – soovitus 18) 
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7. ELi rolli ja meetmete tugevdamine keskkonna ja hariduse valdkonnas, suurendades selleks ELi 

pädevust hariduse, kliimamuutuste ja keskkonna valdkonnas ning laiendades kvalifitseeritud 

häälteenamusega otsuste tegemist Euroopale huvi pakkuvate teemade puhul, nagu keskkond (FR 

soovitused) 

8. Propageerida taimetoitlust, et kaitsta kliimat ja keskkonda (MDP) 


