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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL (projekt) 

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

7. aprill 2022 kell 18.00–21.00 

 

1. Juhataja ja pressiesindaja avasõnad  

Juhataja ütles, et see koosolek on töörühma viimane koosolek ja et selle eesmärk on viimistleda 

täiskogule esitatavate ettepanekute kavand. Ta rõhutas, et tehtud on palju edusamme, kuid arutada 

on vaja viimaseid lahendamata küsimusi. Arvamuste vahetuse käigus käsitleti iga ettepanekut 

alustades viimasest.  

 

2. Arvamuste vahetus 

 

EESMÄRK 1: 

Toidu ohutu, kestlik, õiglane, kliimateadlik ja taskukohane tootmine, järgides kestlikkuse põhimõtet 

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

kindlustatuse: 

Eesmärgi 1 puhul peeti vajalikuks rõhutada rohelist ja sinist majandust ning lepiti kokku, et meetmes 

1 tehakse muudatus ja väljendist „tagades siiski suure tootlikkuse“ jäetakse välja sõna „suure“. Lisaks 

laiendati põllumajandustootjate koolitamise vajaduse aspekti, et hõlmata ka koolitamine 

põllumajandustootjate poolt. 

 

EESMÄRK 2: 
Kaitsta ja taastada bioloogilist mitmekesisust ja maastikku ning kõrvaldada saaste: 
Eesmärgi 2 puhul keskenduti arutelus meetmetele 5 ja 7 ning lepiti kokku mitmes tekstimuudatuses. 

Metsastamist käsitlevasse meetmesse 5 lisati täiendavalt riiklike eripärade tunnustamine  

seoses soovitustega siduvate riiklike taasmetsastamise eesmärkide kohta. Meetme 7 kohta esitati ja 

kiideti heaks mitu ettepanekut seoses veeallikate kaitse tõhustamisega ning teksti täiustamisega 

laevakütuste ja meretehnoloogia alaste teadusuuringute ja rahastamise osas. 

 

EESMÄRK 3: 

Tugevdada Euroopa energiajulgeolekut ja suurendada ELi energiasõltumatust, tagades samal ajal 

õiglase ülemineku ning kindlustades eurooplastele piisava, taskukohase ja kestliku energia 

olemasolu. Võidelda ELi kui kestliku energia poliitika ülemaailmse liidri juhtimisel kliimamuutuste 

vastu, järgides ülemaailmseid kliimaeesmärke: 
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Üldiselt toetas töögrupp eesmärki ja eriti rõhutati vajadust saavutada energiasõltumatus. Selle 

eesmärgi meetme 1 puhul sooviti rõhutada, et eesmärk on rohepöörde lõpule viimine ja selle 

kiirendamine nii palju, kui võimalik. Samuti märgiti, et see peaks toimuma eelkõige investeeringute 

kaudu taastuvenergiasse. 

Lepiti kokku, et elektrivõrku käsitlevasse meetmesse 3 lisatakse võrgu hooldus ja ümberkujundamine, 

eesmärgiga suurendada ohutust ja toetada üleminekut taastuvenergiale.  

Seoses taastuvenergia tehnoloogiat käsitleva meetmega 5 toimus pikk arutelu vesiniku  

rolli üle. Lõpuks asendati vesiniku „kasutamine“ vesiniku „tootmise ja kasutamisega“.  

Samuti rõhutati, et on tähtis kaitsta töötajaid ja töökohti, ning tehti ettepanek lisada see meetmesse 

8. 

Meedet 10 fossiilkütuste subsideerimise järkjärgulise lõpetamise kohta arutati uuesti, kuid teksti 

muudatusi ei tehtud. 

 

EESMÄRK 4:  

Kvaliteetse, nüüdisaegse, keskkonnahoidliku ja ohutu taristu pakkumine, tagades ühenduvuse (sh 

maapiirkondades), eelkõige taskukohase ühistranspordi kaudu: 

 

Selle eesmärgi meetmed pälvisid suurt toetust. Liikmed arutasid, kuidas kasutada tehnoloogiat 

sõidukite puhul, mida on raske elektrifitseerida, ning seda, et tekstis tuleks ära märkida ka 

saarepiirkonnad. 

 

EESMÄRK 5: 

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: 

 

Meede 6, mille eesmärk on luua teadmiste platvorm toodete kasutamise ja parandamise kohta, tekitas 

arutelu seoses mõistega „kasutamine“. Kokku lepiti, et lisatakse sõna „kestlik“ või „pikaajaline“. Siin 

tõstetakse esile ka teadmisi, mida kujundavad tarbijaorganisatsioonid.  

Meetmes 7 kavandatud aegumise kohta tehti mõni muudatus sõnastusse, sealhulgas varajase ja 

enneaegse aegumise kohta, samuti lisati, et varuosad peavad tarbijatele kättesaadavad olema. 

Arutati, mitu aastat peaksid varuosad kättesaadavad olema, kuid osa töögrupi liikmed pidas selle 

täpsustamist toodete mitmekesisuse ja erineva kasutuse tõttu võimatuks.  

Meetmes 8, mis käsitleb teisese toorme turgu, lepiti kokku, et toetatakse arukamat ja väiksemat  

esmase tooraine kasutamist. 

Arutati meedet 12, mis käsitleb keskkonda kahjustavate toodete reklaami piiramist, kuid tekstis 

muudatusi ei tehtud.  

 

EESMÄRK 6: 

Keskkonna, kliimamuutuste, energiakasutuse ja kestlikkuse alaste teadmiste, teadlikkuse, hariduse 

ja dialoogide edendamine 

Meetme 6 ja 7 kohta, mis käsitlevad vastavalt kohustuslikku bioloogilise mitmekesisuse õpet koolides 

ja haridust, märgiti, et need valdkonnad kuuluvad liikmesriikide pädevusse ning et kehtiv alusleping ei 
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võimalda koolidele õppekavade ettekirjutamist. Samuti märgiti, et eesmärgi 1 meetme 6 võib panna 

kokku eesmärgi 6 meetmega 6. 

 

3. Koosoleku juhataja lõppsõna 

 
Juhataja ja pressiesindaja lõpetasid koosoleku ning juhataja tuletas liikmetele meelde, et ettepanekuid 

arutatakse laupäeval, 9. aprillil toimuval täiskogu istungjärgul. 

 


