
EUROOPA KODANIKUALGATUSE TOETUSAVALDUSE VORM:1
Pakiliste kliimaprobleemide lahendamine

1.Kõik käesolevale vormile allakirjutanud on järgmise riigi elanikud või kodanikud: EESTI

2.Euroopa Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2019)000015 3.Registreerimise kuupäev: 23/09/2019
4.Kavandatud kodanikualgatuse veebisaidi aadress Euroopa Komisjoni loodud registris: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000015
5.Kavandatud kodanikualgatuse pealkiri: Pakiliste kliimaprobleemide lahendamine

6.Sisu: Me kutsume Euroopa Komisjoni üles tugevdama tegevust pakiliste kliimaprobleemide lahendamiseks, et kliima soojenemine ei ületaks 1,5 °C. Selleks tuleb seada ambitsioonikamad kliimaeesmärgid ja kliimameetmeid
rahaliselt toetada.

7.Peamised eesmärgid: ELil tuleb täpsustada Pariisi kokkuleppe kohaseid eesmärke (riiklikult kindlaksmääratud panust), et 2030. aastaks vähendataks kasvuhoonegaaside heitkogust 80% võrra ja 2035. aastaks saavutataks
CO2-neutraalsus, ning sellest lähtudes muuta Euroopa kliimaalaseid õigusakte. Rakendada tuleb ELi mehhanism, millega korrigeeritakse imporditavate kaupadega seotud süsinikdioksiidiheite maksustamist.
Vabakaubanduslepingut ei tohiks sõlmida ühegi partnerriigiga, kes ei kavatse täita kliimameetmete programmi „Climate Action Tracker“, et piirata kliima soojenemist 1,5 °C. ELil tuleks koostada tasuta õppematerjalid
kliimamuutuste mõju kohta, mida liikmesriigid saaksid kasutada oma õppekavades.

8.Registreeritud kontaktisikute nimed ja e-posti aadressid: Thomas EITZENBERGER (eci@fridaysforfuture.org), Astrid Cecilie BUDOLFSEN (astrid@budolfsen.dk)
9.Teiste registreeritud korraldajate nimed: Guilhem HEULINE, Frederica GASBARRO, Janina ŚWIERZEWSKA, Alejandro MARTÍNEZ MARTINEZ, Ole MÜLLER
10.Kavandatud kodanikualgatuse veebisait (kui on olemas): https://eci.fridaysforfuture.org

TÄIDAVAD ALLAKIRJUTANUD TRÜKITÄHTEDEGA: - Kui ei ole öeldud teisiti, on kõikide käesoleva vormi lahtrite täitmine kohustuslik

Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud teave on õige ja et ma ei ole kõnealust kavandatud kodanikualgatust varem toetanud.
ELUKOHT

(tänav, majanumber, sihtnumber, linn, riik)
TÄIELIK EESNIMI KUUPÄEV JA ALLKIRI2PEREKONNANIMI KODAKONDSUSSÜNNIAEG JA -KOHT

1 Vorm trükitakse ühele lehepoolele. Korraldajad võivad trükkida lehe mõlemale poolele.

Avaldus isikuandmete puutumatuse kohta: Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele kasutatakse sellel vormil esitatud isikuandmeid üksnes algatuse toetamiseks ja need tehakse pädevatele riiklikele asutustele kättesaadavaks ainult kontrollimiseks ja tõendamiseks. Teil on õigus taotleda algatuse korraldajatelt juurdepääsu oma isikuandmetele, nende parandamist, kustutamist ja nende töötlemisele piirangute seadmist. Korraldajad säilitavad Teie andmeid
maksimaalselt 18 kuu jooksul pärast kavandatud kodanikualgatuse registreerimise kuupäeva või üks kuu pärast algatuse esitamist komisjonile, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem. Haldus- või kohtumenetluse korral võib neid säilitada kauem, maksimaalselt kuni nädal pärast nimetatud menetluse lõppu. Ilma et see piiraks muude halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on Teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele, eelkõige
liikmesriigis, kus on Teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht, kui olete on seisukohal, et Teie andmeid on töödeldud õigusvastaselt. Kodanikualgatuse korraldajad on vastutavad töötlejad isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses ning nendega saab ühendust võtta käesolevas vormis esitatud kontaktandmete abil. Andmekaitseametniku (kui see on olemas) kontaktandmed on kättesaadavad toetusavalduse vormil esitatud algatuse
veebiaadressil Euroopa Komisjoni loodud registris. Teie isikuandmeid vastu võtvate ja töötlevate riiklike ametiasutuste kontaktandmed ning riiklike andmekaitseasutuste kontaktandmed on kättesaadavad aadressil: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=et.

2 Allkiri ei ole kohustuslik, kui vorm esitatakse elektrooniliselt veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi kaudu, nagu on osutatud määruse (EL) nr 211/2011 artiklis 6.


