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EHDOTUKSET 

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 

elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. korostaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 3 artiklan 5 kohdan mukaan 

EU osaltaan edistää kansainvälisissä suhteissaan yhteisvastuuta ja maapallon kestävää 

kehitystä sekä kansainvälisen oikeuden tarkkaa noudattamista ja kehittämistä; toteaa, että 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 191 artiklan 1 kohdan mukaan 

unionin ympäristöpolitiikalla myötävaikutetaan sellaisten toimenpiteiden edistämiseen 

kansainvälisellä tasolla, joilla torjutaan ilmastonmuutosta; 

2. toteaa, että vakaalla ilmastojärjestelmällä on perustavanlaatuinen merkitys 

elintarviketurvan, energiantuotannon, vesihuollon ja viemäröinnin, infrastruktuurin, 

luonnon monimuotoisuuden ja maan ja meren ekosysteemien säilyttämisen sekä 

maailmanlaajuisesti rauhan ja vaurauden kannalta; on tietoinen niistä vaaroista, joita 

toimimattomuus ilmastonmuutoksen hillitsemisen suhteen tuo mukanaan, ja pitää erityisen 

tärkeänä päästä sopimukseen Pariisissa järjestettävässä ilmastonmuutosta koskevassa 

Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) osapuolten 21. konferenssissa 

(Pariisin ilmastokonferenssi); 

3. ymmärtää, kuinka tärkeää on toimia ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvien vakaus- ja 

turvallisuusuhkien torjumiseksi; ymmärtää myös ilmastodiplomatian merkityksen Pariisin 

ilmastokonferenssin edellä; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) tehostamaan 

diplomatiaa ilmastonmuutosta koskevien tavoitteiden suhteen, jotta saadaan tukea 

kattavalle, pitkälle menevälle, avoimelle, dynaamiselle ja sitovalle kansainväliselle 

sopimukselle ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta kahteen celsiusasteeseen; korostaa 

ilmastoa koskevien kansainvälisten velvoitteiden ja UNFCCC:n periaatteiden mukaisesti 

EU:n merkitystä ilmastodiplomatian keskeisenä toimijana sekä sitä, että EU:n on 

esiinnyttävä yhtenäisenä rintamana; kehottaa tässä yhteydessä tehostamaan Euroopan 

sisällä käytävää vuoropuhelua yhteisen kannan aikaansaamiseksi erityisesti neuvottelujen 

keskeisiin aiheisiin; kehottaa jäsenvaltioita koordinoimaan asiaa koskevia kantojaan EU:n 

kanssa; korostaa, että EU:lla ja sen jäsenvaltioilla on valtavat ulkopoliittiset voimavarat, 

että niiden on osoitettava johtajuutta ilmastodiplomatian alalla ja että tämä voimavarojen 

verkosto on otettava käyttöön yhteisen lähestymistavan löytämiseksi Pariisin sopimuksen 

tärkeimpiin aiheisiin, jotka ovat hillitseminen, sopeutuminen, rahoitus, teknologian 

kehittäminen ja siirrot, toimien ja tuen avoimuus sekä valmiuksien kehittäminen; kehottaa 

EU:n käynnissä olevien kauppaneuvottelujen ja erityisesti transatlanttisen kauppa- ja 

investointikumppanuuden (TTIP) ympäristönäkökohtia koskevien neuvottelujen osapuolia 

ottamaan huomioon Pariisin ilmastokonferenssin päätelmät; 

4. painottaa, että ilmastodiplomatia on olennainen osa kokonaisvaltaista lähestymistapaa 

EU:n ulkoisessa toiminnassa; toteaa, että ilmastonmuutos vaikuttaa eri maihin erilaisella 

voimakkuudella ja että vähiten kehittyneet maat joutuvat kärsimään siitä kaikista 

epäsuhteisimmin, koska niillä ei ole resursseja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 

sopeutumiseen; toteaa, että arktisen alueen muuttuminen on yksi huomattavimmista EU:n 

turvallisuuteen kohdistuvista ilmastonmuutoksen vaikutuksista; vaatii ilmastonmuutosta 

ehkäisevää politiikkaa ja kehottaa käymään keskustelua EU:n tasolla ennakoivasta 
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strategiasta, jolla ilmastosta johtuvan geopoliittisen epävakauden strategisiin ja poliittisiin 

seurauksiin voidaan puuttua ja jonka avulla EU voi reagoida resursseihin liittyviin 

konflikteihin ja tiivistää yhteistyötä ilmastonmuutoksen vaikutuksista eniten kärsivien 

maiden kanssa; 

5. katsoo, että parlamentin olisi käytettävä hyväkseen rooliaan ja vaikutusvaltaansa 

kansainvälisissä parlamentaarisissa verkostoissa tehostaakseen ponnisteluja sen 

varmistamiseksi, että Pariisissa saadaan aikaan kunnianhimoinen ja oikeudellisesti sitova 

sopimus; 

6. on tyytyväinen ilmastodiplomatiaa koskevaan toimintasuunnitelmaan, jossa todetaan, että 

EUH:n, komission ja jäsenvaltioiden on yhdessä toteutettava strategista, johdonmukaista 

ja yhtenäistä ilmastodiplomatiasuunnitelmaa vuonna 2015; korostaa, että heinäkuussa 

2011 ja kesäkuussa 2013 annetuissa ulkoasiainneuvoston päätelmissä hyväksyttiin EUH:n 

ja komission yhteiset epäviralliset asiakirjat, joissa määritettiin ilmastodiplomatian kolme 

toimintalinjaa, ja että toimintasuunnitelman on oltava olennainen osa tätä strategiaa; 

korostaa, että EUH:lla saattaa olla keskeinen rooli EU:n kantojen esittelyssä Pariisin 

ilmastokonferenssin edellä ja sen aikana sekä luotaessa kaikkien osapuolten keskinäistä 

yhteisymmärrystä kansainvälisen tuen saamiseksi ilmaston muutoksia kestävälle 

kehitykselle; 

7. korostaa, että on tärkeää käydä vuoropuhelua EU:n ja kansallisten parlamenttien, 

paikallisviranomaisten, kansalaisyhteiskunnan, yksityisen sektorin ja tiedotusvälineiden 

välillä sekä EU:n sisällä että sen ulkopuolella, sillä kyseisillä toimijoilla on yhä 

tärkeämmäksi muodostuva rooli ilmastonmuutosta koskevassa keskustelussa; katsoo, että 

nämä eri vuoropuhelut myötävaikuttavat avoimen ja osallistavan sopimuksen 

aikaansaamiseen;  

8. korostaa, että toimintasuunnitelmaan on sisällyttävä selkeästi määritellyt tavoitteet sekä 

strategiat kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi; 

9. painottaa, että on tärkeää säilyttää ihmisoikeudet ilmastotoimien ytimessä, ja vaatii, että 

komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että Pariisin sopimuksessa tunnustetaan, että 

tehokkaiden maailmanlaajuisten ilmastotoimien ennakkoedellytyksenä ovat 

ihmisoikeuksien kunnioittaminen, suojeleminen ja edistäminen – mukaan lukien muun 

muassa sukupuolten tasa-arvo, naisten täysimääräinen ja yhdenvertainen osallistuminen 

sekä työvoiman oikeudenmukaisen siirtymisen aktiivinen edistäminen, jolla luodaan 

ihmisarvoisia ja laadukkaita työpaikkoja kaikille; 

10. toteaa, että ilmastosopimuksen osapuolet päättivät COP 18 -kokouksessa 

(päätös 23/CP.18) hyväksyä tavoitteen, joka koskee sukupuolten tasapuolista edustusta 

UNFCCC:n ja Kioton pöytäkirjan mukaisesti perustetuissa elimissä, jotta lisätään naisten 

osallistumista ja edistetään tehokkaampaa ilmastopolitiikkaa, jossa tarkastellaan 

yhtäläisesti naisten ja miesten tarpeita, ja jotta pysytään ajan tasalla edistymisestä 

sukupuolten tasapuolista edustusta koskevan tavoitteen saavuttamisessa edistettäessä 

sukupuolinäkökulman huomioon ottavaa ilmastopolitiikkaa; 

11. kehottaa unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa / komission 

varapuheenjohtajaa määrittelemään strategisia painopisteitä yleisiin ulkopoliittisiin 

tavoitteisiin kirjatulle ulkoiselle ilmastopolitiikalle ja varmistamaan, että EU:n 
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valtuuskunnat kiinnittävät enemmän huomiota ilmastotoimiin ja niiden toimien 

valvontaan, joita maat toteuttavat ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tai siihen 

sopeutumiseksi, sekä valmiuksien kehittämistä koskevan tuen tarjoamiseen, ja siihen, että 

mailla on tarvittavat keinot toteuttaa ilmastoseurantaa koskevia toimia; kehottaa EU:ta 

läheisempään yhteistyöhön ilmastoasioissa naapuri- ja ehdokasmaiden kanssa ja 

vaatimaan niitä yhdenmukaistamaan politiikkansa EU:n ilmastotavoitteiden kanssa; 

pyytää jäsenvaltioita ja EUH:ta perustamaan kaikkiin EU:n edustustoihin sekä kaikkiin 

jäsenvaltioiden suurlähetystöihin ilmastonmuutosasioita koskevat yhteyspisteet; 

12. muistuttaa, että ilmastonmuutoksen oletetaan aiheuttavan merkittäviä muutoksia 

muuttoliikkeeseen kaikkialla kehitysmaissa; kehottaa EU:ta tukemaan yhteisöjä 

kehitysmaissa ja erityisesti vähiten kehittyneissä maissa niiden pyrkimyksissä sopeutua 

ilmastonmuutokseen ja parantaa kykyään kestää ympäristöriskejä; 

13. korostaa, että ilmastonmuutoksen olisi oltava olennainen osa kehityspolitiikkaa ja että se 

on otettava huomioon humanitaarisen avun ja kehityspolitiikan budjettia laadittaessa. 
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