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B9-0000/2020 

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n strategiasta ilmastonmuutokseen 

sopeutumiseksi 

(2020/2532(RSP)) 

Euroopan parlamentti, joka 

 ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen, jäljempänä 

’ilmastosopimus’ ja siihen liitetyn Kioton pöytäkirjan, 

 ottaa huomioon ilmastosopimuksen osapuolten 21. konferenssissa (COP 21) Pariisissa 

12. joulukuuta 2015 hyväksytyn Pariisin sopimuksen, 

 ottaa huomioon huhtikuussa 2013 esitetyn EU:n strategian ilmastonmuutokseen 

sopeutumiseksi ja siihen liitetyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjan, 

 ottaa huomioon ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan EU:n strategian 

täytäntöönpanosta 12. marraskuuta 2018 annetun komission kertomuksen Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle; 

 ottaa huomioon UNEP:n raportin sopeutumiseroista ”Adaptation Gap Report 2018”, 

 ottaa huomioon Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta 11. joulukuuta 2019 annetun 

komission tiedonannon (COM(2019)0640), 

 ottaa huomioon hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) erityisraportin ilmaston 

lämpenemisestä 1,5 celsiusasteella, viidennen arviointikertomuksen (AR5) ja sitä koskevan 

tiivistelmäraportin, erityisraportin ilmastonmuutoksesta ja maaperästä sekä erityisraportin 

valtameristä ja kryosfääristä ilmaston muuttuessa, 

 ottaa huomioon ilmastonmuutokseen sopeutumista käsittelevän kansainvälisen komission 

(Global Commission on Adaptation) vuonna 2019 antaman lippulaivaraportin 

ilmastonmuutokseen sopeutumisesta, 

 ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman ja kestävän 

kehityksen tavoitteet, 

 ottaa huomioon 9. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman biodiversiteettisopimuksen 

sopimuspuolten konferenssin 15. kokouksesta (COP15), 

 ottaa huomioon 15. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman Euroopan vihreän 

kehityksen ohjelmasta,  

 ottaa huomioon 28. marraskuuta 2019 antamansa päätöslauselman ilmasto- ja 

ympäristöhätätilasta, 
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 ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksen raportin ”Climate change, impacts and 

vulnerability in Europe 2016” (ilmastonmuutos, vaikutukset ja haavoittuvuus Euroopassa 

2016), 

 ottaa huomioon 2. huhtikuuta 2019 julkistetun Euroopan ympäristökeskuksen 

indikaattoriarvioinnin ”Economic losses from climate-related extremes in Europe”, 

 ottaa huomioon 4. syyskuuta 2019 annetun Euroopan ympäristökeskuksen raportin ”Climate 

change adaptation in the agriculture sector in Europe” (ilmastonmuutokseen sopeutuminen 

EU:n maatalousalalla), 

 ottaa huomioon 4. joulukuuta 2019 annetun Euroopan ympäristön tilaa ja näkymiä vuonna 

2020 kartoittavan Euroopan ympäristökeskuksen raportin ”The European environment state 

and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable Europe”, 

 ottaa huomioon katastrofiriskien vähentämistä koskevan Sendain kehyksen vuodelta 2015, 

 ottaa huomioon 8. syyskuuta 2015 antamansa päätöslauselman eurooppalaisen 

kansalaisaloitteen Right2Water seurannasta,  

 ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2018 antaman kertomuksen 

”Aavikoitumisen torjunta EU:ssa: kasvava uhka edellyttää enemmän toimia”, 

 ottaa huomioon kysymyksen komissiolle EU:n strategiasta ilmastonmuutokseen 

sopeutumiseksi (O-000000/2020 – B9-0000/2020), 

 ottaa huomioon työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 2 kohdan, 

 ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan 

päätöslauselmaesityksen, 

A. ottaa huomioon, että ilmastonmuutos jatkuu maailmanlaajuisesti ja Euroopassa ja että on 

lisänäyttöä siitä, että tuleva ilmastonmuutos lisää ilmastoon liittyviä ääri-ilmiöitä monilla 

EU:n alueilla; 

B. ottaa huomioon, että ilmastossa havaituilla muutoksilla on jo laaja-alaisia vaikutuksia 

ekosysteemeihin, talouden aloihin ja ihmisten terveyteen;  

C. ottaa huomioon, että ilmastonmuutos vaikuttaa eri tavoin EU:n eri alueisiin ja aloihin;  

D. ottaa huomioon, että vesialan, maa- ja metsätalouden ja biologisen monimuotoisuuden 

välillä on kiinteä yhteys ja että ne ovat yhteydessä myös muuttuviin maankäyttötapoihin ja 

väestörakenteen muutokseen; ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen vaikutukset 

muualla maailmassa voivat vaikuttaa EU:hun kaupan, kansainvälisten rahavirtojen, 

muuttoliikkeen ja turvallisuuden kautta; 

E. ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen aiheuttamien vahinkojen kustannusten odotetaan 

olevan suuria, vaikka Pariisin sopimus pantaisiinkin täytäntöön;  

F. katsoo, että ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia voidaan vähentää merkittävästi 
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kunnianhimoisella maailmanlaajuisella hillitsemispolitiikalla, joka vastaa Pariisin 

sopimuksen hillitsemistavoitetta; ottaa huomioon, että nykyisillä 

päästövähennyssitoumuksilla ei saavuteta Pariisin sopimuksen tavoitteita, vaan ne johtavat 

siihen, että ilmasto lämpenee yli 3 celsiusastetta esiteollisista ajoista; 

G. katsoo, että ilmastonmuutokseen sopeutuminen on välttämätöntä, jotta voidaan ennakoida 

ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia ja ehkäistä tai vähentää ilmastonmuutoksesta 

aiheutuvia lyhyen ja pitkän aikavälin riskejä; 

Yleisiä huomautuksia 

1. korostaa, että kaikkien maiden on sopeuduttava, jotta voidaan minimoida kielteiset 

vaikutukset ja hyödyntää täysimääräisesti ilmastonmuutokseen sopeutuvan kasvun ja 

kestävän kehityksen mahdollisuudet; korostaa tässä yhteydessä horjumatonta 

sitoutumistaan Pariisin sopimuksessa määriteltyyn maailmanlaajuiseen 

sopeutumistavoitteeseen;  

2. kehottaa keskittymään uudelleen sopeutumiseen; pitää siksi myönteisenä, että komissio 

aikoo esittää uuden strategian, ja pitää sitä tilaisuutena osoittaa EU:n maailmanlaajuinen 

johtoasema ilmastonmuutokseen sopeutumisessa; katsoo, että uuden strategian olisi oltava 

erottamaton osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, jotta voidaan rakentaa 

selviytymiskykyinen Eurooppa, jolla on hyvä sopeutumiskyky, jonka ansiosta se voi jatkaa 

radikaalia muutosta talouskasvun vauhdittamiseksi, vesi- ja elintarviketurvan 

varmistamiseksi, puhtaisiin energialähteisiin siirtymiseksi sekä ilmaston ja sosiaalisen 

oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi;  

3. suhtautuu myönteisesti komission marraskuussa 2018 tekemään arvioon EU:n nykyisestä 

strategiasta ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja panee merkille arvioinnissa esitetyn 

päätelmän, jonka mukaan strategian laaja-alaisia tavoitteita ei ole täysin saavutettu mutta 

sen kaikkien yksittäisten toimien toteuttamisessa on edistytty; 

4. panee merkille, että sopeutumisen integroimiseksi infrastruktuuriin voitaisiin tehdä 

enemmän, ja kehottaa varmistamaan julkisen infrastruktuurin ja muiden investointien 

tehokkaan ilmastokestävyyden;  

5. pitää valitettavana, että vuonna 2013 laaditussa strategiassa ei oteta asianmukaisesti 

huomioon sopeutumistoimien toteuttamisen kiireellisyyttä; kehottaa lujittamaan uuden 

strategian hallinnointia, tarkastelemaan sitä useammin ja määrittämään selkeät tavoitteet ja 

indikaattorit, joilla mitataan sen täytäntöönpanossa saavutettua edistystä; 

6. panee myös merkille, että edistys on ollut paikallisten sopeutumisstrategioiden määrän 

suhteen odotettua hitaampaa ja että jäsenvaltioiden välillä on eroja; kehottaa komissiota 

varmistamaan, että näistä eroista huolimatta kaikki EU:n alueet ovat valmiita torjumaan 

ilmastonmuutoksen vaikutuksia sopeutumisen avulla; tunnustaa tässä yhteydessä 

kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen arvon, sillä se on lisännyt ilmastonmuutokseen 

sopeutumista koskevaa yhteistyötä paikallistasolla; 

7.  korostaa, että uudessa strategiassa on tärkeää edistää edelleen alueiden ja kaupunkien 

sopeutumista ilmastonmuutokseen esimerkiksi edistämällä lainsäädäntökehyksiä, jotka 

edellyttävät myös näillä tasoilla asianmukaisia sopeutumisstrategioita;  
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8.  palauttaa mieliin ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen välisen tiiviin 

yhteyden vuoksi ilmastonmuutoksen hillitsemisen tärkeyden, koska ilmastonmuutoksen 

vaikutukset ja sopeutumisen edellyttämät toimet vaihtelevat maapallon lämpötilan nousun 

mukaan; 

Luontopohjaiset ratkaisut ja vihreä infrastruktuuri 

9. palauttaa mieliin, että ilmastonmuutos ja sen vaikutukset kohdistuvat ihmisten lisäksi myös 

biologiseen monimuotoisuuteen sekä meri- ja maaekosysteemeihin ja että IPBESin 

merkittävän raportin mukaan ilmastonmuutos on yksi biologisen monimuotoisuuden 

häviämiseen suoraan vaikuttavista tekijöistä;  

10. korostaa, että on tärkeää hyödyntää kestäviä luontopohjaisia sopeutumisratkaisuja ja 

sellaisia ekosysteemien säilyttämiseen ja ennallistamiseen tähtääviä toimia, jotka voivat 

samanaikaisesti edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä, biologisen monimuotoisuuden 

suojelua ja saastumisen torjuntaa; kehottaa sisällyttämään uuteen strategiaan 

kunnianhimoisia suunnitelmia näiden ratkaisujen käytön tehostamiseksi; 

11. korostaa metsien ja puiden potentiaalia ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja 

ekosysteemipalvelujen tarjoamisessa, sillä esimerkiksi kaupunkialueiden puut voivat tasata 

äärimmäisiä lämpötiloja; toteaa, että puista on muutenkin hyötyä, sillä ne esimerkiksi 

parantavat ilmanlaatua; kehottaa lisäämään puiden istutusta kaupungeissa ja vastaamaan 

metsäpaloihin yhtenäisesti, jotta EU:n metsiä voidaan suojella äärimmäisten 

ilmastoilmiöiden aiheuttamalta tuhoutumiselta; 

12.  tunnustaa valtamerten roolin ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja korostaa tarvetta 

edistää terveitä ja selviytymiskykyisiä meriä ja valtameriä; 

13. tukee aloitteita, joilla muun muassa kehitetään kaupunkistrategioita, hyödynnetään kattojen 

ja muun infrastruktuurin, kuten kaupunkipuutarhojen, viherkattojen, viilentävien 

katupäällysteiden tai muiden sellaisten toimenpiteiden potentiaalia, joilla voidaan edistää 

jäähdytystä, vedenpidätyskykyä ja elintarviketuotantoa, samalla kun vähennetään 

ilmansaasteita, parannetaan elämänlaatua kaupungeissa ja suojellaan biologista 

monimuotoisuutta sekä pölyttäjiä; katsoo, että infrastruktuurien, kuten teiden, rautateiden, 

energiajärjestelmien ja muiden infrastruktuurien, on oltava ilmaston kannalta kestäviä; 

14. kehottaa parantamaan vesihuoltoa sekä kehittämään kestäviä ojitustoimia ja luonnollisia 

vedenpidätystoimia, jotka auttavat tulvien ja kuivuuden hillitsemisessä; 

Sopeutumistoimenpiteet ja johdonmukaisuus 

15. korostaa tarvetta sisällyttää ilmastonmuutokseen sopeutuminen kaikkiin asiaankuuluviin 

EU:n politiikkoihin, kuten maatalous-, meri- ja kalastuspolitiikkaan;  

16. vaatii, että uuden strategian on oltava johdonmukainen Pariisin sopimuksen, kestävän 

kehityksen tavoitteiden ja biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 

kaltaisten maailmanlaajuisten toimien ja sopimusten kanssa; pyytää komissiota 

yksilöimään uudessa strategiassa toimia, joilla edistetään ja helpotetaan sopeutumista EU:n 

ulkopuolella; 
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17. kehottaa komissiota puuttumaan asianmukaisesti aavikoitumiseen ja maaperän 

huonontumiseen ja kehittämään niiden laajuuden arviointiin menetelmiä ja indikaattoreita; 

vaatii riittävää rahoitusta aavikoitumisen ja maaperän huonontumisen torjuntaan;  

Rahoitus 

18. kehottaa lisäämään rahoitusta kaikilla hallinnon tasoilla ja saamaan liikkeelle julkisia ja 

yksityisiä investointeja sopeutumiseen; palauttaa mieliin parlamentin kannan, jonka 

mukaan ilmastotoimien valtavirtaistamisen osuuden olisi oltava seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen 2021–2027 menoista vähintään 25 prosenttia ja 30 prosenttia 

mahdollisimman pian ja viimeistään vuoteen 2027 mennessä, millä olisi edistettävä sekä 

ilmastonmuutoksen hillitsemistä että siihen sopeutumista; kehottaa pitämään 

ilmastonmuutoksen sietokykyä keskeisenä kriteerinä kaikessa asiaankuuluvassa EU:n 

rahoituksessa; katsoo, että EIP:n olisi ilmastopankkina rahoitettava myös 

ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevia toimia;  

19. pitää valitettavana, että EU:n ilmastorahoituksen seurantamenetelmässä ei tehdä eroa 

ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen välillä;  

20. toteaa, että sopeutumisesta aiheutuu kustannuksia; korostaa kuitenkin näiden investointien 

merkitystä, sillä ihmishenkien pelastamisen ja ympäristönsuojelun lisäksi 

ennaltaehkäisevät toimet voivat olla kustannustehokkaampia; korostaa ennaltaehkäisyn 

periaatetta ja kehottaa komissiota kehittämään lähestymistapoja, joilla varmistetaan, että 

sopeutumistoimien toteuttamatta jättämisestä aiheutuvia kustannuksia ei siirretä suurelle 

yleisölle; 

Tietoisuuden lisääminen, sopeutumista koskeva tietämys ja tutkimus 

21. korostaa, että on tärkeää lisätä tietoisuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksista, myös 

terveyteen, ja sopeutumisen hyödyistä päättäjien keskuudessa mutta myös koulutustoimien 

avulla kaikissa elämänvaiheissa; 

22. kehottaa korjaamaan nykyisen tiedonpuutteen tietoon perustuvan päätöksenteon 

varmistamiseksi kehittämällä edelleen välineitä, kuten Euroopan ilmastonmuutosportaali 

(Climate-ADAPT) ja Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin ilmastoalaa koskeva 

osaamis- ja innovaatioyhteisö (EIT Climate-KIC);  

23. korostaa, että on tärkeää tukea tutkimusta ilmastonmuutokseen sopeutumisesta, luontoon 

perustuvista ratkaisuista, vihreästä teknologiasta ja muista ratkaisuista, jotka voivat auttaa 

torjumaan ilmastonmuutosta ja äärimmäisiä sääilmiöitä;  

Varhaiset varoitukset ja nopeat vastatoimet 

24. kehottaa painottamaan uudessa strategiassa voimakkaammin kriisien ehkäisyä ja niihin 

varautumista koskevaa suunnittelua, hallintaa ja katastrofiapua; 

25. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan asianmukaisia nopean toiminnan suunnitelmia 

helleaaltojen, tulvien ja kuivuuden kaltaisten ilmastokatastrofien varalta; 

26. kehottaa paikallisviranomaisia ottamaan käyttöön varhaisvaroitusjärjestelmiä ja 

https://www.epa.gov/heat-islands/adapting-heat
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valmistelemaan asianmukaisia välineitä äärimmäisiin sääilmiöihin reagoimiseksi;  

o 

o   o 

27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle. 


