
RE\1193492FI.docx PE643.389v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Istuntoasiakirja

B9-0220/2019

25.11.2019

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

ilmasto- ja ympäristöhätätilasta
(2019/2930(RSP))

Manuel Bompard, Marisa Matias, José Gusmão, Anja Hazekamp, Mick 
Wallace, Clare Daly, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán 
Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Martin Schirdewan, Stelios Kouloglou, 
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Luke Ming Flanagan, 
Petros Kokkalis, Alexis Georgoulis, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, 
Manon Aubry, Younous Omarjee, Anne Sophie Pelletier
GUE/NGL-ryhmän puolesta



PE643.389v01-00 2/3 RE\1193492FI.docx

FI

B9-0220/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma ilmasto- ja ympäristöhätätilasta
(2019/2930(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen (ilmastonmuutossopimus, UNFCCC) ja siihen liitetyn Kioton 
pöytäkirjan,

– ottaa huomioon ilmastosopimuksen sopimuspuolten 21. konferenssissa (COP 21) 
Pariisissa 12. joulukuuta 2015 hyväksytyn Pariisin sopimuksen,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen biologisesta 
monimuotoisuudesta,

– ottaa huomioon hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) erityisraportissa 
ilmaston lämpenemisestä 1,5 celsiusasteella esitetyn uusimman ja kattavimman 
tieteellisen näytön ilmastonmuutoksen tuhoisista vaikutuksista, paneelin viidennen 
arviointikertomuksen (AR5) ja sitä koskevan tiivistelmäraportin, erityisraportin 
ilmastonmuutoksesta ja maaperästä sekä sen erityisraportin valtameristä ja kryosfääristä 
ilmaston muuttuessa,

– ottaa huomioon biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja käsittelevän 
hallitustenvälisen tiede- ja politiikkafoorumin 6. toukokuuta 2019 julkistamassa 
biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja koskevassa maailmanlaajuisessa 
arviointikertomuksessa kuvaillun biologisen monimuotoisuuden ja 
ekosysteemipalvelujen häviämistä koskevan suuren uhan,

– ottaa huomioon ilmastosopimuksen sopimuspuolten 25. konferenssin (COP25), joka on 
määrä pitää Madridissa Espanjassa 2.–13. joulukuuta 2019,

– ottaa huomioon ilmastosopimuksen osapuolten 26. konferenssin, joka on määrä pitää 
joulukuussa 2020, ja ottaa huomioon, että kaikkien sopimuspuolten on lisättävä 
kansallisesti määriteltyjä panoksiaan Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti,

– ottaa huomioon biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 
sopimuspuolten 15. konferenssin (COP15), joka on määrä pitää Kunmingissa Kiinassa 
lokakuussa 2020 ja jossa sopimuspuolten on päätettävä vuoden 2020 jälkeisistä 
maailmanlaajuisista puitteista biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
pysäyttämiseksi,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

1. julistaa ympäristöä ja ilmastoa koskevan hätätilan ja kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ryhtymään välittömästi sen mukaisiin toimiin ja sitoutuu itse samaan;
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2. katsoo, että välittömät ja kunnianhimoiset toimet seuraavien viiden vuoden aikana ovat 
ratkaisevan tärkeitä, jotta ilmaston lämpeneminen voidaan rajoittaa 1,5 celsiusasteeseen 
ja välttää joukkosukupuutto planeetalla;

3. kehottaa uutta komissiota arvioimaan perusteellisesti kaikkien lainsäädäntö- ja 
talousarvioehdotusten ilmasto- ja ympäristövaikutukset ja varmistamaan, että 
ehdotukset vastaavat täysin tavoitetta rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle 
1,5 celsiusasteeseen ja tehdä Euroopan unionista ilmastoneutraali mahdollisimman pian 
ja ihannetapauksessa vuoteen 2040 mennessä;

4. kehottaa uutta komissiota esittämään kunnianhimoisen ehdotuksen eurooppalaiseksi 
ilmastolaiksi, johon sisältyy sitova tavoite vähentää unionin omia 
kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 70 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 
tasoihin verrattuna ja saavuttaa uusiutuvia energialähteitä koskeva 100 prosentin tavoite 
vuoteen 2050 mennessä;

5. sitoutuu varmistamaan, että tulevan monivuotisen rahoituskehyksen sitoumuksia 
käytetään ainoastaan sellaisten toimien ja hankkeiden rahoittamiseen, jotka ovat täysin 
Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisia ja joilla vältetään haitallinen biologisen 
monimuotoisuuden köyhtyminen;

6. kehottaa lopettamaan kolmansien maiden kanssa tehdyt vapaakauppasopimukset, jotka 
suosivat suuria yrityksiä ja siirtävät ilmastokriisin taakan ihmisille, kun kyseiset maat 
ovat allekirjoittaneet Pariisin sopimuksen ja sitoutuneet sen tavoitteiden saavuttamiseen;

7. korostaa, että ilmastonmuutoksen kannalta on tärkeää, että maataloudessa ja 
kalastuksessa on lyhyet toimitusketjut ja että on kehitettävä elintarvikeomavaraisuutta ja 
tuettava paikallisia tuottajia soveltamalla älykkäitä käytäntöjä, jotka perustuvat heidän 
omaan tietämykseensä ja biologisen monimuotoisuuden turvaamiseen;

8. edellyttää, että ilmastotoimenpiteitä täydennetään vahvoilla sosiaalisilla ja osallistavilla 
toimenpiteillä panemalla täytäntöön ihmisiä varten laadittu vihreän kehityksen ohjelma, 
jolla varmistetaan oikeudenmukainen ja tasapuolinen siirtymä ja otetaan huomioon 
tarve hyvinvoinnin korkeaan tasoon ja laadukkaisiin uusiin työpaikkoihin ja 
koulutukseen;

9. toteaa, että fossiilisia polttoaineita käyttävät yritykset ovat historiallisesti vastuussa 
huomattavasta osasta maailman kasvihuonekaasupäästöjä, ja kehottaa siksi komissiota 
laatimaan pakolliset puitteet tällaisille yrityksille ja varmistamaan, että ne noudattavat 
Pariisin sopimusta;

10. pitää välttämättömänä, että nuoremmat sukupolvet ja työntekijät otetaan mukaan 
ilmastonmuutoksen torjuntatoimien määrittelyyn, jotta heistä tulee oman 
tulevaisuutensa sidosryhmiä; kehottaa siksi tulevaa Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmasta vastaavaa komission jäsentä ja kaikkia jäsenvaltioita käynnistämään vuoden 
2020 alussa kansalaiskokouksen, johon koko väestö ja erityisesti nuoret osallistuvat;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


