
 

 

Prantsuse suursaadiku Michel Raineri sõnavõtt 

Daamid ja härrad,  

Pariisis toimub novembri lõpust  11.detsembrini 21. Ülemaailmne 

kliimakonverents. See saab olema kõige suurem konverents, mida Prantsusmaa 

on kunagi võõrustanud. Konverents toimub igal juhul, hoolimata  Prantsusmaad 

vapustanud hiljutistest katsumustest. Meie planeedi saatus on kaalukausil. Vastu 

tuleb võtta olulised otsused. Pärast on juba liiga hilja.  

Praeguses olukorras  näevad eksperdid  ette planeedi soojenemise 4- 6 kraadi 

võrra  aastaks 2100. Pariisi konverentsi eesmärgiks on hoida see number 2  või 

isegi 1,5 kraadi piires võrreldes tööstuseelse ajaga. Seetõttu on riigid kutsutud 

võtma endale siduvad kohustused kasvuhoonegaaside vähendamiseks, 

ingliskeelse nimetusega  « Intended Nationally Determined Contributions » 

(INDC). Praeguse seisuga on selle kohustusega ühinenud rohkem kui 160 riiki, 

mis moodustab kokku enam kui 90%  kasvuhoonegaaside heitkogustest. 

Võrdluseks võib öelda, et Kyotos ei ületanud  see 15% .  

Pariisi kliimakonverentsi eesmärgid jagunevad kolmeks. Esiteks tuleb paika 

panna  põhimõte kohanemisvajadusest  kliimamuutustega. Teiseks tuleb jätkata 

liikumist säästva arengu suunal. Kolmandaks  tuleb panna paika riikide panuste 

ulatus, kes on oma olemuselt ja ambitsioonidelt väga erinevad. On mõistetav, et 

arenenud riigid on võtnud teises suurusjärgus kohustusi kui vähem arenenud 

riigid. Seda me nimetame diferentseerimiseks. Siiski peavad võetavad 

kohustused selgelt näitama, et kõik riigid,  olenemata nende arengutasemest, 

teevad pingutusi kliimasoojenemise ohjeldamise nimel. 

Et riikide lubadused ei jääks ainult ilusate avalduste tasandile, siis ainsaks 

võimaluseks on nende kirjalik vormistamine Pariisis. On täiesti hädavajalik, et 

kokkulepe oleks õiguslikult siduv. See pole Prantsusmaa nõudmine, vaid 

tegemist on Durbani kliimakonverentsil kokkulepituga: osalisriigid peavad 

hiljemalt 2015. aastaks välja töötama [tsitaadi algus] „konventsiooni alusel 

kõikide osaliste suhtes kohaldatava protokolli, mõne muu õigusliku vahendi või 

õiguslikku jõudu omavad kokkulepitud tulemused”, [tsitaadi lõpp]. Me 

mõistame hästi, et see tarvidus tekitab mõnedele riikidele probleeme , eriti 

Ameerika Ühendriikidele. Seega tuleb kindlasti jõuda kõigi poolt aktsepteeritava 

tulemuseni.  Võtmesõnadeks on siinkohal rahvusvahelise kohustuse võtmine, 

läbipaistvuse kohustus ja mõju mainele.  



Teiseks tuleb paraku tõdeda, et praeguseks registreeritud riiklikud kindlaks 

määratud  panused (INDC-d) ei ole piisavad. Ekpertide hinnangul annaks see 

tulemuseks kliimasoojenemise vahemikus 2,7 – 3 kraadi. Seega peab Pariisi 

kokkulepe sisaldama mehhanisme, mis ergutaksid riike tegema lisajõupingutusi  

2  kraadi eesmärgi saavutamiseks. Saareriigid soovivad jõuda  isegi 1, 5  

kraadini, sest nemad on kõige otsesemalt ohustatud. Plaanis on sisse seada iga 

viie aasta tagant toimuv kohustuste läbivaatamisprotsess. Viimaste nädalate 

arutelud on selles osas konsensusele lähemale viinud. Samuti tuleb püstitada 

küsimus, mida teha riikidega, kes võetud kohustusi ei täida.   

 Keeruliseks punktiks kliimaläbirääkimistel kujuneb asjaolu, et arenguriikidel ei 

ole rahalisi vahendeid, et võidelda kliimamuutustega ja samaaegselt toetada oma 

riigi majanduskasvu. Seega on kolmandaks eesmärgiks luua 2020. aastaks 

rahaline mehhanism, kus arenenud riigid eraldavad  arenguriikidele 100 

miljardit dollarit aastas. Praeguse seisuga, lähtudes riikide ja institutsioonide 

poolt antud lubadustest, oleme jõudnud 62 miljardini. See pole paha , aga ikkagi 

ebapiisav. Samuti on vaja leida meetmed, mida  saaks ühiselt rakendada  seoses 

kliimasoojenemise poolt põhjustatud pöördumatu kahjuga kõige haavatavamates 

riikides. Neis küsimustes  pole viimastel läbirääkimistel konsensust leitud.  

Lõpetuseks tahan öelda, et Pariisi kliimakokkulepe ei jõustu enne 2020. aastat. 

Lisaks  eelnevalt mainitud kolmele eesmärgile  tuleb veel otsustada, mida seni 

ette võtta. Millised oleksid üleminekumeetmed ?  Seega võiks kaaluda INDC-de 

ülevaatamist 2018. aastal. 

Veel mõned päevad on jäänud Pariisi kliimakonverentsi alguseni  ja nii paljud 

olulised küsimused ootavad lahendamist. Kliimakokkuleppe projekt koosneb 

viiekümnest leheküljest. Just seetõttu otsustas Prantsuse Vabariigi president 

kutsuda riigipead ja valitsusjuhid 30. novembril  toimuvale konverentsi 

avamisele. Tuleb anda poliitiline tõuge, et lihtsustada kokkuleppe väljatöötamist 

läbirääkijate poolt. Me loodame, et  see strateegiline erinevus võrreldes 

Kopenhaageni kliimakonverentsiga võimaldab meil jõuda kliimakokkuleppe 

saavutamiseni. Nagu ma alguses ütlesin, kaalukausil on meie planeedi tulevik.  

 


