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

5. jaanuar 2022 kell 16.00–18.00 (kaugosalusega) 
 
 

1. Koosoleku juhataja sissejuhatavad märkused  
 
Pärast koosoleku avamist tuletas juhataja liikmetele meelde, et koosolek korraldati viimase, 17. 
detsembril 2021 toimunud koosoleku teemadel arutelu jätkamiseks. Nelja alljärgnevat teemat juba 
käsitleti: i) energia, ii) transport, iii) kestlik tarbimine ja tootmine; Ülejäänud teemad, mida arutada 
tuleb, on järgmised: i) põllumajandus, ii) bioloogiline mitmekesisus, iii) maastik ja ehitus, iv) hoiakute 
ja käitumisviiside muutmine ning v) toetused ja maksustamine. 
Juhataja tuletas liikmetele meelde, et Euroopa kodanike paneelarutelu „Kliimamuutused ning 
keskkond/tervis“ toimub nädalavahetusel Poolas ning kodanike soovitusi arutatakse töörühma 
järgmisel koosolekul. 
Juhataja kordas, et nagu varasematel kohtumistelgi, antakse iga teema puhul kõigepealt sõna 
kodanikele. Samuti teatas ta, et detsembri koosoleku kokkuvõtte kavand saadetakse töörühma 
liikmetele peagi. 
 

2. Aruteluteemad 
 
Põllumajandus: 

• Ühist põllumajanduspoliitikat tuleks kohandada piirkondlike oludega, see peaks olema 

vähem tsentraliseeritud ja edasipüüdlikumate eesmärkidega. 

• Nõuda toetuste suuremat kontrolli, sealhulgas ka ELi tasandil, et veenduda, kas vahendeid 

kasutatakse nii, nagu toetusesaajad seda on kavatsenud/väitnud. Toetus tuleks suunata 

noortele põllumajandustootjatele ja uuenduslikele tootmistehnoloogiatele ning suurenenud 

kulud tuleks hüvitada. Väiksed põllumajandusettevõtted loovad juurde töökohti ja muudavad 

maapiirkonnad atraktiivseks. 

• Vastutustundlik põllumajandus peaks võtma arvesse kliimamõju ja vastavad kohandused 

tegema. Teadusuuringutega tuleks kindlaks teha põllumajanduskultuurid, mis on kohanenud 

aladega, kus esineb üleujutusi või metsa- ja maastikupõlenguid, et vältida saagi ikaldumist. 

Pinnast tuleb põllumajandustootmise eesmärgil kaitsta; liiga sageli antakse pinnas ehituseks 

ja kaetakse. 

• Vaja on kogu ELi hõlmavat säästva metsamajanduse kontseptsiooni, et kasutada ressursse 

kestlikult, luua töökohti ja kaitsta metsade bioloogilist mitmekesisust, edendades samal ajal 

taasmetsastamist. 

• Tõstatati ka järgmised küsimused: i) ranged eeskirjad selge päritolumärgistuse tagamiseks 

supermarketites, ii) ELi sõltumatus seemnete tootmises, iii) kogu ELi hõlmav lähenemisviis 

pinnase vee- ja tuuleerosioonile iv) lõpetada ELis glüfosaadi turustamise luba ning käsitleda 

pestitsiidide ja väetiste sihipärase kasutamise küsimust, eelkõige 

mahepõllumajandusettevõtete läheduses, v) peatada geneetiliselt muundatud organismid ja 
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tööstuslik põllumajandus ning vi) maksimeerida kohalikku tootmist ja vähendada toidu 

importi. 

• 70% põllumajandussektori kasvuhoonegaaside heitest pärineb loomakasvatusest. Seetõttu 

on vaja kaaluda lihatarbimise vähendamist. 

• Põllumajandustootjaid tuleb toetada, eriti kui nad aitavad kaasa bioloogilisele 

mitmekesisusele, toiduohutusele ja toidu kättesaadavusele. Toiduainete hindades peaks 

kajastuma CO2 heite maksumus. Samal ajal ei tohiks keskkonnaprobleeme tootmise 

ümberpaigutamise kaudu mujale maailma üle viia ning tarbijahinnad peavad jääma 

taskukohaseks. 

• Toetused peaksid olema suunatud teenustele ja kvaliteedile, mitte olenema 

põllumajandusmaa pindalast. Tänapäevasest arusaamast lähtuv põllumajandus peaks tagama 

toiduohutuse, sealhulgas kaaluma uusi aretustehnikaid, et muuta põllumajandus 

keskkonnasõbralikumaks ja samal ajal ka tõhusamaks. 

Bioloogiline mitmekesisus  

• Käsitleti mitmesuguseid saasteaineid, alates lennukikütuse väljalaskmisest Hispaania 

Vahemere ranniku kohal kuni pestitsiidide ja endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalideni. 

Eriti suureks mureks oli viimaste mõju Euroopa mesilaspopulatsioonile. 

Muret väljendati ülepüügi pärast, mida muu hulgas põhjustab piiratud juurdepääs 
Ühendkuningriigi vetele, ning putukate väljasuremise pärast. 

• Vaja on suurendada bioloogilise mitmekesisuse projektide rahastamist ja teadlikkust 

bioloogilist mitmekesisust käsitlevatest õigusaktidest rahvusvahelisel tasandil. 

• Poliitikavaldkondades, näiteks nendes, mis kuuluvad strateegia „Talust taldrikule“ juurde, 

peavad olema õiguslikult siduvad eesmärgid (pestitsiidide kasutamise vähendamise või 

põllumajanduses bioloogilise mitmekesisuse arvessevõtmise kohta). Võimalikult kiiresti tuleks 

vastu võtta mulda käsitlev ELi õigusraamistik. Arutada tuleks liike mõjutavaid vähem tuntud 

ohtusid ja reostusliike, nagu valgusreostus. 

 
Maastik ja ehitus  

• Väljendati muret seoses taastuvate energiaallikate mõjuga maastikele (tuule- või 

päikeseenergiapargid). Tuulepargid peaksid olema ringlussevõetavad.  

• Vaja on tegeleda üha suureneva toorainepuudusega. Lisaks uute ehitusmaterjalide 

väljatöötamisele (et vältida piiratud ressursside betooni ja puidu kasutamist) tuleks 

tähelepanu pöörata materjalide ringlussevõtule ja olemasolevate hoonete renoveerimisele, 

mitte uute ehitiste ehitamisele. Sellega seoses mainiti ka karjääride saastavat mõju (õhu- ja 

mürasaaste).  

• Tõstatati küsimus mahajäetud tööstusalade kasutamiseks ehitiste jaoks ja kasutamata 

hoonete küsimus. 

• Keskenduda tuleb energiatarbimise vähendamisele, sealhulgas isolatsiooni abil. Ehitussektor 

on oluline kasvuhoonegaaside heite allikas ja Euroopa Komisjoni hoonete energiatõhusaks 

renoveerimise algatus võiks käia käsikäes päikesepaneelide paigaldamise algatusega. 

Suuremat rõhku tuleks panna linnade rohelisele arhitektuurile (haljasseinad ja -katused). 

• Arvesse tuleks võtta kõigi keskkonnahoiumeetmete kulusid. 
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Hoiakute ja käitumisviiside muutmine, toetused ja maksustamine (teemasid arutati ühiselt) 

• Tegeleda tuleb raiskava käitumisega, toetades käitumismuutusi ja seades muutuste aluseks 

hariduse, keskendudes koolidele ja noortele põlvkondadele. 

• Ruumi ja energiat tuleks kasutada võimalikult vähe, et vältida 7 miljardi elanikuga maailmas 

ületarbimist.  

• Lisaks individuaalsetele käitumismuutustele peab riiklik poliitika toetama struktuurimuutusi, 

näiteks suunates positiivseid muutusi hankemenetlustega. 

• Kriitikat pälvis ELi keskendumine energia importimise mudelile ning asjaolu, et ainuüksi 

Itaalias maksti fossiilkütuste tootjatele toetust 19 miljardit eurot. Need vahendid peaksid 

olema suunatud taastuvatele energiaallikatele ja kõrgete energiahindade mõju 

leevendamiseks inimeste puhul, kes maksta ei suuda. 

• Positiivne käitumismuutus oleks taimepõhisem toitumine. 

 
3. Koosoleku juhataja lõppsõna 
 
Juhataja tänas kõiki liikmeid osalemise eest ning teatas, et töörühma järgmine koosolek ja konverentsi 
täiskogu toimuvad 21.–22. jaanuaril. 
 
 


