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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

aiheesta "2050: Tulevaisuus alkaa tänään – EU:n tulevaa yhdennettyä 
ilmastonsuojelupolitiikkaa koskevia suosituksia 
(2008/2015(INI)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon 25. huhtikuuta 2007 tekemänsä, työjärjestyksen 175 artiklan mukaisen 
päätöksen ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen valiokunnan asettamisesta1, 

– ottaa huomioon nykyiset EU-säädökset, jotka edistävät ilmastonsuojelua politiikan eri 
aloilla (liite A), sekä ilmastonmuutosta koskevat päätöslauselmansa, erityisesti nykyisen 
kuudennen lainsäädäntökauden aikana hyväksytyt päätöslauselmat (liite B), 

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2007 antamansa päätöslauselman "Maailmanlaajuinen 
ilmastonmuutoksen rajoittaminen kahteen celsiusasteeseen – Balin 
ilmastonmuutoskonferenssia (COP 13 ja COP/MOP 3) edeltävät ja sen jälkeiset 
toimet"2, 

– ottaa huomioon 31. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman ilmastonmuutosta 
käsitelleen Balin konferenssin tuloksista (COP 13 ja COP/MOP 3)3, 

– ottaa huomioon 10. huhtikuuta antamansa päätöslauselman komission vihreästä kirjasta 
"Sopeutuminen ilmastonmuutokseen Euroopassa – vaihtoehdot EU:n toimille" 
(KOM(2007)0354), 

– ottaa huomioon 21. toukokuuta 2008 antamansa päätöslauselman ilmastonmuutokseen 
liittyvistä tieteellisistä tosiasioista: havaintoja ja suosituksia päätöksentekoa varten4, 

– ottaa huomioon Hokkaido Toyakossa (Japanissa) 8. heinäkuuta 2008 pidetyssä G8-
maiden huippukokouksessa annetun julistuksen aiheesta "Ympäristö ja ilmastonmuutos" 
ja kasvihuonekaasupäästöjen puolittamisesta vuoteen 2050 mennessä, 

– ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen (UNFCCC) 
osapuolten 14. konferenssin (COP 14) ja osapuolten neljännen konferenssin, joka toimii 
Kioton pöytäkirjan osapuolten (COP/MOP 4) kokouksena Posenissa (Puolassa) 1.–
12. joulukuuta 2008, 

– ottaa huomioon 12.–13. kesäkuuta 2008 järjestetyn ilmastonmuutosta käsitelleen Agora-
kansalaisfoorumin, 

                                                 
1 EUVL C 74 E, 20.3.2008, s. 652 + 18.2.2008 hyväksytyn pöytäkirjan 7 kohta. 
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0537. 
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0032. 
4 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0223. 
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– ottaa huomioon 20. ja 21. marraskuuta 2008 järjestettävän Euroopan parlamentin ja 
kansallisten parlamenttien tapaamisen, jossa käsitellään energiaan ja kestävään 
kehitykseen liittyviä kysymyksiä, 

– ottaa huomioon eurooppalaisten asenteita ilmastonmuutokseen koskevan Eurobarometri- 
erityistutkimuksen n:o 300 tulokset, 

– ottaa huomioon julkiset kuulemiset ja ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen 
valiokunnan korkea-arvoisten henkilöiden kanssa käymät keskustelut sekä 
valtuuskuntamatkojen tulokset, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan, 

– ottaa huomioon ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen valiokunnan mietinnön 
(A6-0000/2008), 

Poliittiset johtoajatukset 

A. ottaa huomioon, että luonnon säilyttäminen on tehtävä, joka siirtyy sukupolvelta toiselle, 

B. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin erityisesti tämän lainsäädäntökauden aikana 
tekemä työ toimii inspiraation lähteenä ja toimeksiantona yhdennetyn eurooppalaisen 
ilmastonsuojelupolitiikan kehittämiselle, 

C. ottaa huomioon, että identiteettiä vahvistava Euroopan unionin johtava rooli 
kansainvälisessä taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan on samalla viemävelka 
Euroopan kansalaisille ja edellyttää keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteiden 
laatimista ilmastonsuojelulle ja niiden saavuttamista poliittisten toimien avulla, 

D. ottaa huomioon, että Euroopan kansalaisten nykyiset, ja myös tulevat, parlamentaariset 
edustuselimet ja edustajat noudattavat näitä ilmastopoliittisia periaatteita sekä 
kestävyyden, yhteiskunnallisen toteutettavuuden ja sukupolvien välisen 
oikeudenmukaisuuden periaatteita ja ettei niistä pitäisi antaa periksi pyrittäessä 
ehdottoman tarpeellisiin ilmastonsuojelutavoitteisiin, 

E. ottaa huomioon, että ilmastonmuutos on haaste, jolle ei ole patenttiratkaisua, mutta että 
olemassa olevien mahdollisuuksien yhdistäminen toiminnan radikaaliin tehostamiseen 
kaikilla talous- ja yhteiskuntaelämän aloilla voi osaltaan auttaa ratkaisemaan resurssi- ja 
jakeluongelmat ja auttaa tasoittamaan tietä kolmannelle teollisuusvallankumoukselle, 

F. ottaa huomioon, että vuodelta 2006 peräisin olevien Euroopan ympäristökeskuksen 
tietojen mukaan energiantuotannon osuus kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä oli 
30,9 prosenttia, liikenteen 19,4 prosenttia, kotitalouksien ja palvelualan 14,6 prosenttia, 
rakennusalan ja teollisuustuotannon 12,9 prosenttia, maatalouden 9,2 prosenttia, 
teollisten prosessien 8,1 prosenttia ja jätealan 2,9 prosenttia, ja että loput päästöt 
syntyvät kemiallisista liuottimista ja määrittelemättömistä palamisprosesseista, 

G. ottaa huomioon, että monet alat vähentävät jo kasvihuonekaasupäästöjä ja että on jo 
käytettävissä monia kustannuksiltaan edullisia keinoja ja tekniikoita ilmastonmuutoksen 
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hidastamiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi, mutta että markkinoillepääsyä koskevat 
rajoitukset, byrokraattiset esteet ja korkeat kustannukset estävät niiden laajamittaisen 
käytön, 

H. ottaa huomioon, ettei ilmastonmuutosta voida torjua vain vähentämällä päästöjä kaikilla 
yksittäisillä aloilla, vaan että ongelmaa on tarkasteltava järjestelmällisesti yksittäisten 
alojen rajat ylittävien poliittisten ratkaisujen löytämiseksi ja koko yhteiskuntaa 
koskevien tuotanto- ja kulutustottumusten muuttamiseksi johdonmukaisen 
lainsäädännön avulla, 

Kansainvälinen ulottuvuus: vuoden 2012 jälkeinen aika, ilmastonsuojelua koskeva 
ulkopolitiikka ja kansainvälinen kauppa 

I. ottaa huomioon, että neuvotteluja vuoden 2012 jälkeistä aikaa koskevasta sopimuksesta 
käydään Yhdistyneiden Kansakuntien johdolla Balilla vahvistetun suunnitelman 
mukaisesti seuraavilla ydinaloilla: päästövähennykset ja uudet sitovat 
vähentämistavoitteet, sopeuttamistoimet, metsien raivaaminen ja tuhoaminen, 
vähentämis- ja sopeuttamistoimiin tarkoitetun tekniikan kehittäminen, tarvittavat 
taloudelliset resurssit ja joustomekanismien tarkistaminen Kioton pöytäkirjan 
täytäntöönpanoa koskevan Marrakeshin sopimuksen mukaisesti, 

J. ottaa huomioon, että vuoden 2012 jälkeistä aikaa koskevasta sopimuksesta käytävät 
neuvottelut on päätettävä vuoden 2009 lopussa pidettävässä Kööpenhaminan 
ilmastokokouksessa (COP 15), jotta vältetään aukon syntyminen ensimmäisen ja toisen 
velvoitejakson välille, 

K. ottaa huomioon, että neuvoston huippukokouksessa keväällä 2008 painotettiin, että 
Balilla vahvistettua suunnitelmaa koskevia neuvotteluja on vauhditettava, jotta voidaan 
hyväksyä uusi ilmastonsuojelusopimus EU:n 2°C-tavoitteen mukaisesti, 

L. ottaa huomioon, että maailman johtavat teollisuusvaltiot ovat Hokkaido Toyakossa 
(Japanissa) äskettäin pidetyssä G8-maiden huippukokouksessa ilmoittaneet haluavansa 
puolittaa hiilidioksidipäästöt vuoteen 2050 mennessä ja että ne haluavat pitäytyä tähän 
tavoitteeseen vuoden 2012 jälkeistä aikaa koskevasta sopimuksesta käytävissä 
neuvotteluissa, 

M. ottaa huomioon, että ilmastonmuutos voi kärjistää kansainvälisissä suhteissa jo olemassa 
olevia konfliktin aiheita muun muassa johtamalla ilmastosta johtuvaan 
muuttoliikkeeseen, tulvista ja rannikoiden vetäytymisestä johtuvaan maa-alueiden 
menetykseen ja rajakiistoihin sekä maatalouteen käytettävien maa-alueiden 
pienentymisestä tai pahenevasta vesipulasta johtuviin resurssikonflikteihin, 

N. ottaa huomioon, että keväällä pidetyssä neuvoston huippukokouksessa annettiin 
komissiolle tehtäväksi laatia ilmastonsuojelutoimien rahoittamiseen tarkoitettu 
eurooppalainen strategia, jonka tavoitteena on päästöjen vähentäminen, tekniikan 
mukauttaminen tutkimukseen ja kehitykseen, niin että se aiheuttaa vähemmän 
hiilidioksidipäästöjä (low carbon technologies) ja tällaisen tekniikan siirto, 
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O. ottaa huomioon, että kehitysmaissa toteutettaviin sopeuttamistoimiin käytettävissä olevat 
varat ovat täysin riittämättömät ja että niitä olisi lisättävä merkittävästi, 

P. ottaa huomioon, että nykyaikaisen ympäristöteknologian kehittäminen ja siirtäminen on 
olennainen edellytys päästöjen vähentämiselle maailmanlaajuisesti ja 
sopeuttamisstrategioiden menestyksekkäälle täytäntöönpanolle, 

Q. ottaa huomioon, että teollis- ja tekijänoikeuksien suojeluun liittyvät ongelmat, heikot 
poliittiset instituutiot ja oikeusvaltion periaatteiden noudattamisen puute sekä yleinen 
pääoman puute haittaavat teknologian siirtoa, 

R. ottaa huomioon, ettei Maailmankauppajärjestö (WTO) ole vaihtoehtoinen 
neuvottelufoorumi kansainväliselle ilmastonsuojelulle ja ettei maailmankauppa tule 
edistämään ilmastonsuojelua, ellei vuoden 2012 jälkeistä aikaa koskevia neuvotteluja 
saada päätettyä menestyksekkäästi, 

Energia 

S. ottaa huomioon, että öljy on maailmanlaajuisesti tärkein primäärienergian lähde; ottaa 
huomioon, että öljyn osuus energiankulutuksesta on 35 prosenttia, kun seuraavaksi 
tärkeimpien hiilen ja maakaasun osuudet ovat 25 prosenttia ja 21 prosenttia; toteaa, että 
halvan ja runsaasti saatavilla olevan fossiilisen energian aikakausi lähenee loppuaan, 

T. ottaa huomioon, että kansainvälinen energiajärjestö (IEA) ennustaa maailman 
energiantarpeen kasvavan vuoteen 2030 mennessä vähintään 60 prosentilla ja että tämän 
energiantarpeen kasvun aiheuttajia ovat myös kynnysmaat, 

U. ottaa huomioon, että kasvavan energiantarpeen täyttäminen ainoastaan fossiilisilla 
polttoaineilla on keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä mahdotonta ja että tulevien 
vuosikymmenten energiajärjestelmän ja -yhdistelmän rakenne riippuu lähivuosina 
tehtävistä investointipäätöksistä, 

V. ottaa huomioon, että kasvava energiantarve edellyttää useita toisiaan täydentäviä toimia, 
kuten olemassa olevien fossiilisia polttoaineita käyttävien voimaloiden 
nykyaikaistamista ja niiden tehon lisäämistä, uusien voimaloiden rakentamista ja 
uusiutuvien energialähteiden jatkuvaa kehittämistä, 

W. ottaa huomioon, että energiansäästö on halvin ja puhtain tapa säästää resursseja ja 
suojella ilmastoa, 

X. ottaa huomioon, että ydinenergian käyttöön – uraanin käytettävyydestä riippumatta – 
liittyy edelleen selvittämättä oleva kysymys ydinjätteen turvallisesta loppusijoittamisesta 
sekä ydinteknologian leviämisestä epädemokraattisiin valtioihin, 

Y. ottaa huomioon, että Euroopasta on ITER-hankkeen myötä tullut painopistealue 
ydinfuusion kehittämiselle mahdolliseksi uudeksi tulevaisuuden energialähteeksi, 
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Biopolttoaineet 

Z. ottaa huomioon, että nykyinen biopolttoainepolitiikka on johtanut tavoitekonfliktiin, 
jolle toisaalta on luonteenomaista elintarvikepula ja elintarvikkeiden hintojen nousu ja 
toisaalta kasvava energiantarve ja pyrkimys löytää vaihtoehtoisia polttoaineita, 

AA. ottaa huomioon, että biomassan tuottaminen energiaksi ja polttoaineeksi tarjoaa monille 
kehitysmaille uusia taloudellisia mahdollisuuksia ja tekee niistä riippumattomampia 
energian tuonnista, 

AB. ottaa huomioon, että monien ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden mahdollisuudet 
vähentää päästöjä ovat perinteisiin polttoaineisiin verrattuna selkeästi vähentyneet 
perusteellisen elinkaarianalyysin jälkeen ja että kestävään kehitykseen, 
ympäristövaikutuksiin ja viljelyalueiden käytettävyyteen elintarviketuotannon kanssa 
kilpailuun liittyviä ongelmia ei ole vielä kyetty ratkaisemaan tyydyttävästi, 

AC. ottaa huomioon, että kestävässä biopolttoainepolitiikassa olisi pyrittävä sekä 
vahvistamaan kestävyyskriteerit ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden tuotannolle 
että edistämään toisen sukupolven biopolttoaineiden ideologioista vapaata kehittämistä, 

AD. ottaa huomioon, että öljyteollisuus rakentaa kattavan infrastruktuurin uusille 
polttoaineille vasta kun biopolttoaineiden kysyntä on riittävän suurta, mutta että 
autoteollisuus on edistynyt teknisesti, niin että kaikki bensiinin ja biopolttoaineen 
sekoitukset voidaan selvittää ajoneuvossa olevan sensorin avulla ja että tämä tekninen 
lisävaruste mahdollistaa sen, että myös vanhoissa ajoneuvoissa voidaan käyttää 
biopolttoainetta, niin että koko autokannan hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää, 

Energiatehokkuus 

AE. ottaa huomioon, että 40 prosenttia energiasta kulutetaan rakennusalalla ja että siten 
33 prosenttia kaikista kasvihuonekaasupäästöistä johtuu rakennetusta ympäristöstä, 

AF. ottaa huomioon, että rakennusalalla (asuinrakennukset, toimisto-, teollisuus- ja muut 
työskentelytilat sekä julkiset rakennukset) on lämmöneristyksen ja lämmitys- sekä 
jäähdytysjärjestelmien nykyaikaistamisen sekä sähkö- ja ilmastointilaitteiden ansiosta 
valtavat mahdollisuudet vähentää hiilidioksidipäästöjä kustannustehokkaasti, 

AG. ottaa huomioon, että matalaenergiataloissa on usein esteettisiä puutteita, 

AH. ottaa huomioon, että sähkö- ja elektronisten laitteiden tehokkuutta koskevien normien 
jatkuva tarkistaminen ja mukauttaminen markkinoiden kehitykseen on yhtä 
välttämätöntä kuin normien soveltamisen ulottaminen koskemaan teollisuuden 
suurlaitteita sekä uusia laitteita koskevan stand-by-kiellon tarkistaminen, 

 

Liikkuvuus ja logistiikka 

AI. ottaa huomioon, että EU:n liikennepolitiikan avaintavoite on liikenteen kasvun 
erottaminen yleisestä talouskasvusta, mutta että kuljetuspalvelujen kysyntä on kuitenkin 
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kasvanut voimakkaammin kuin bruttokansantulo ja että liikenteen päästöjen jo suuri 
osuus kasvihuonekaasupäästöistä EU:ssa kasvaa näin ollen edelleen, 

AJ. ottaa huomioon, että liikenteen osuus energiankulutuksesta EU:ssa on nykyisin noin 
kolmannes ja että liikenneala on lähes kokonaan (97-prosenttisesti) riippuvainen 
öljypohjaisista polttoaineista (bensiini ja diesel), 

AK. ottaa huomioon, että EU:n kasvihuonekaasupäästöt olisivat vuosina 1990–2005 
vähentyneet 14 prosenttia (7,9 prosentin asemesta), jos liikenneala olisi vähentänyt 
päästöjään yhtä paljon kuin muut alat, 

AL. ottaa huomioon, että 80 prosenttia Euroopan väestöstä asuu kaupungeissa ja että 
40 prosenttia kaikista liikenteen päästöistä syntyy näillä alueilla; ottaa edelleen 
huomioon, että liikenneruuhkat, jotka myös keskittyvät lähinnä kaupunkialueille, 
maksavat EU:lle noin 1 prosentin bruttokansantuotteesta, 

AM ottaa huomioon, että urbaani liikkuvuus on toisaalta suoraan sidoksissa yksilöiden 
elämänlaatuun, mutta että toisaalta juuri yksityisautoilu lisää merkittävästi 
kasvihuonekaasupäästöjä ja ympäristöongelmia, kuten ilman saastumista ja melua, 
kaupungeissa ja siten, sen sijaan että se parantaisi kansalaisten elämänlaatua, heikentää 
sitä merkittävästi aiheuttamalla terveyshaittoja, 

AN. ottaa huomioon, että puolet kaikista Euroopan kansalaisten tekemistä matkoista on 
lyhyempiä kuin viisi kilometriä, 

AO. ottaa huomioon, että päivittäisessä alue- ja heiluriliikenteessä 60 prosenttia kaikista 
automatkoista ja 90 prosenttia junamatkoista on enintään 30 kilometrin pituisia, 

AP. ottaa huomioon, että rautateitse tai vesitse tapahtuva tavaraliikenne väheni vuosina 
2001–2006 (18,6 prosentista 17,7 prosenttiin ja 6,5 prosentista 5,6 prosenttiin) ja että 
tieliikenne on lisääntynyt (74,9 prosentista 76,7 prosenttiin), 

AQ. ottaa huomioon, että vesitse tapahtuva henkilö- ja tavaraliikenne on yksi 
energiatehokkaimpia liikennemuotoja ja että EU:ssa vesitse kuljetetun tavaran osuus on 
noin 40 prosenttia, 

AR. ottaa huomioon, että energiankulutus sisävesitse tapahtuvassa tavaraliikenteessä on 
arvioiden mukaan tonnilta kilometriä kohti noin kuudennes energiankulutuksesta 
tieliikenteessä ja puolet energiankulutuksesta raideliikenteessä, 

AS. ottaa huomioon, että kauppa merentakaisten alueiden kanssa lisääntyy ja että aletaan 
rakentaa suurempia säiliö- ja matkustajalaivoja, jotka kuluttavat enemmän raskasöljyä ja 
saastuttavat siten ympäristöä vielä tähän astista enemmän, ilman että kansainvälinen 
laivaliikenne on osa kansainvälisiä ilmastonsuojelupyrkimyksiä, 

AT. ottaa huomioon, että viime vuosikymmenellä tapahtunut ilmailualan asteittainen 
liberalisointi ja sääntelyn purkaminen oli toisaalta tärkeä edellytys Euroopan 
lentoliikenteen dynaamiselle kehitykselle ja että matkustajalennot lisääntyivät vuosina 
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1995–2004 EU:ssa 49 prosenttia, mutta että toisaalta myös alan hiilidioksidipäästöt 
kasvoivat vuosina 1990–2005 79 prosenttia, 

AU. ottaa huomioon, että lentoliikenteen kasvu lisää edelleen ympäristövaikutuksia teknisistä 
ja toimintaa koskevista parannuksista huolimatta, mutta että lentokoneiden moottoreiden 
sitovista päästörajoituksista moottoreiden toiminnan parantamiseksi on keskusteltu vain 
rajoitetusti ja että näiden parannusten toteutettavuutta koskevia tutkimuksia ei ole tehty, 

AV. ottaa huomioon, että lentoliikenne aiheuttaa hiilidioksidipäästöjen ohella myös 
typpioksidi-, vesihöyry-, sulfaatti- ja nokihiukkaspäästöjä, jotka hallitustenvälisen 
ilmastopaneelin IPCC arvioiden mukaan vahvistavat lentoliikenteen päästöjen 
kokonaisvaikutusta kertoimella 2–4, ilman että arvioissa otetaan huomioon 
höyhenpilvien lisävaikutusta, 

Matkailu ja kulttuurimuistomerkit 

AW. ottaa huomioon, että UNESCOn maailmanperintökeskuksen tutkimuksen mukaan 
ilmastonmuutoksen vaikutukset uhkaavat kymmenettä osaa kaikista maailman 
kulttuurimuistomerkeistä ja kulttuurimaisemista, 

AX. ottaa huomioon, että Maailman matkailujärjestön (UNWTO) mukaan Eurooppa on 
maailman tärkein matkailualue ja että Euroopan osuus kaikista maailman 
matkailutuloista oli vuonna 2006 55 prosenttia, 

AY. ottaa huomioon, että ilmastonmuutos voi aiheuttaa muutoksia matkailuvirroissa ja että 
näistä muutoksista voi koitua merkittäviä taloudellisia vahinkoja kyseisille 
matkailualueille, 

Päästökauppajärjestelmä ja teollisuuden päästöt 

AZ. ottaa huomioon, että EU:n päästökauppajärjestelmä on ainutlaatuinen väline päästöjen 
vähentämiseen mahdollisimman tehokkaasti ja että se toimii esimerkkinä 
samankaltaisille järjestelmille, joiden yhteensopivuus on kuitenkin taattava, 

BA. ottaa huomioon, että päästökaupan tulevien vähentämistavoitteiden määrittelemisessä on 
otettava erityisesti huomioon investointisyklit (uudenlaisten tuotantomenetelmien 
käytettävyys, pääoman tarve, aikaan liittyvät näkökohdat), 

BB. ottaa huomioon, että puhtaan kehityksen mekanismin (Clean Development Mechanism, 
CDM) ja yhteistoteutuksen (Joint Implementation, JI) perusajatusta – nykyaikaisen ja 
tehokkaan teknologian levittämistä – olisi vahvistettava, 

BC. ottaa huomioon, että teollisten sähkömoottorien ja käyttölaitteiden energiankulutusta 
voitaisiin säädeltäviä nopeuksia ja optimoituja moottorinosia käyttämällä huomattavasti 
vähentää, 
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Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS-tekniikka) 

BD. ottaa huomioon, että CCS-tekniikkaa käytetään jo pienessä mittakaavassa eri aloilla 
(muun muassa öljyn ja kaasunsaannissa), mutta että se ilmastonsuojeluun käytettävänä 
laajamittaisena tekniikkana on vielä lapsenkengissä, 

BE. ottaa huomioon, että kustannukset ja riskit ovat vielä suuremmat kuin taloudellinen 
hyöty ja että CCS-tekniikkaa käyttävien voimaloiden teho nykyaikaisesta teknologiasta 
huolimatta laskee, 

BF. ottaa huomioon, että hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikka voisi 
sillanrakentajatekniikkana matkalla kohti energiajärjestelmän hiilidioksidipäästöjen 
eliminoimista osaltaan vähentää voimaloiden hiilidioksidipäästöjä ja että se voisi toimia 
uusiutuvien energiamuotojen täydentäjänä, mutta että hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi on "end-of-pipe"-teknologiaa, 

Maatalous ja karjanhoito 

BG. ottaa huomioon, että maatalouskäytänteiden muutosten, EU:n ympäristölainsäädännön 
sekä yhteisen maatalouspolitiikan rakenneuudistusten tavoitteena on kestävä kehitys ja 
että ne näin ollen epäsuorasti johtavat käytettävissä olevien resurssien parempaan 
hyödyntämiseen ja sitä kautta päästöjen vähenemiseen, 

BH. ottaa huomioon, että maataloutta koskevia erityisiä ilmastonsuojelutavoitteita – kuten 
metaani- ja ilokaasupäästöjen vähentämistä koskevia sitovia määräyksiä – ei ole eikä 
myöskään kannustinjärjestelmiä jo olemassa olevan päästöjenvähentämispotentiaalin 
hyödyntämiseksi, 

BI. ottaa huomioon, että karjankasvatukseen tarvittavan rehun laajamittainen viljely 
aiheuttaa merkittävän osan maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä, 

BJ. ottaa huomioon, että karjan luonnonmukainen kasvattaminen edistää merkittävästi 
ympäristönsuojelua, koska se on samalla maisemanhoitoa ja auttaa säilyttämään 
laidunmaita, mutta kuluttaa vähemmän energiaa ja aiheuttaa vähemmän päästöjä, 

BK. ottaa huomioon, että karjakannat on mukautettava käytettävissä oleviin maa-aloihin ja 
että kestävän kehityksen mukainen laiduntaminen voi osaltaan ehkäistä maaperän 
eroosiota laidunmailla, 

Metsät 

BL. ottaa huomioon, että metsillä on suuri merkitys biosfäärille, mutta että niillä ei lukuisista 
tehtävistään huolimatta kuitenkaan ole markkinahintaa globaalissa ekosysteemissä, 

BM. ottaa huomioon, että yli 30 prosenttia maailman pinta-alasta on metsien peittämää ja että 
yli kaksi kolmannesta kaikista maailman eläinlajeista elää näissä metsissä ja että metsät 
sitovat noin 30 prosenttia vuotuisista kasvihuonekaasupäästöistä, 
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BN. ottaa huomioon, että metsillä on toisaalta tärkeä osuus ilmastonmuutoksen torjunnassa ja 
että toisaalta ilmastonmuutoksen seuraukset uhkaavat vähintään kolmannesta maailman 
metsistä, 

BO. ottaa huomioon, että metsien hävittämiseen liittyviin suuriin ongelmiin ovat syynä 
sosioekonomiset tekijät, kuten köyhyys ja alikehittyneisyys, heikot poliittiset instituutiot 
ja oikeusvaltion periaatteiden puute sekä epäoikeudenmukaiset omistussuhteet ja 
korruptio, 

Maaperän suojelu 

BP. ottaa huomioon, että Euroopan maaperä uhkaa vahingoittua peruuttamattomasti 
nopeammin kuin koskaan aikaisemmin, ja että ilmastonmuutos pahentaa näitä vahinkoja, 

BQ. ottaa huomioon, että ikiroudan sulaminen muuttaa maaperän tilaa pohjoisessa 
hemisfäärissä ja lisää merkittävästi ilmakehään pääsevän metaanin määrää, 

Vesitalous 

BR. ottaa huomioon, että vesivarojen saatavuus, juomavesihuolto, veden kulutus ja jätevesien 
käsittely ovat tiiviisti sidoksissa taloudellisiin ja sosiaalisiin reunaehtoihin, 

BS. ottaa huomioon, että ilmastonmuutos vahvistaa entisestään vesivarojen saatavuudessa 
olevia alueellisia eroja Euroopassa, 

Kalastus 

BT. ottaa huomioon, että kala ja meren eläimet ovat merkittävä ravinnon lähde, että 
valtameret ovat suurimpia globaaleja hiilen varastointipaikkoja sekä toimivat biomassan 
ja raaka-aineen lähteinä, 

BU. ottaa huomioon, että merten ravintoresursseja hyödynnetään jo täysimääräisesti, 

Jäte- ja resurssihallinnointi 

BV. ottaa huomioon, että jätteiden määrä kaikista ponnisteluista huolimatta edelleen kasvaa, 

BW. ottaa huomioon, että EU:n jätelainsäädännöllä edistetään jo jätealan 
nettokasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, vaikkakaan kaikkia mahdollisuuksia ei 
vielä hyödynnetä, 

Mukauttaminen 

BX. ottaa huomioon, että kaikenlaiset mukauttamistoimet toimivat takuina tulevaisuutta 
varten, aikaisempien kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamien vahinkojen ja ilmaston 
lämpenemisen lieventämiseksi, 

BY. ottaa huomioon, että pelkästään kustannus-hyöty-analyysin tekeminen 
mukauttamistoimia kehitettäessä ei riitä takaamaan vähimmäissuojaa kaikille 
väestöryhmille, 
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BZ. ottaa huomioon, että Millenium Ecosystem Assessment -tutkimusohjelman mukaan 
luonnonvarojen käyttö uhkaa nykyisin kahta kolmannesta ekosysteemistä, pahentaa 
haavoittuvuutta ilmastonmuutoksille ja lisää siten edelleen paineita kehittää 
mahdollisimman pikaisesti mukauttamistoimia, 

Terveys 

CA. ottaa huomioon, että monet ilmastonmuutoksen aiheuttamat terveysvaikutukset voidaan 
säilyttää hallinnassa valmistautumalla niihin, vahvistamalla terveydenhuoltojärjestelmiä 
ja toteuttamalla asianmukaisia ennalta ehkäiseviä toimia, 

Kasvu ja työllisyys 

CB. ottaa huomioon, että keväällä 2007 pidetyssä huippukokouksessa sovitut 
ilmastopoliittiset tavoitteet ovat teknisesti ja taloudellisesti saavutettavissa ja tarjoavat 
tuhansille eurooppalaisille yrityksille ainutlaatuisia liiketoiminnan mahdollisuuksia, 

CC. ottaa huomioon, että monet yritykset eivät vielä ymmärrä tarpeeksi hyvin 
ilmastonmuutokseen liittyvien mahdollisuuksien ja riskien laajuutta, 

CD. katsoo, ettei päättäväinen panostaminen ilmastonsuojeluun ole ristiriidassa jatkuvan 
talouskasvun ja hyvinvoinnin kanssa, 

CE. katsoo, että työpaikkojen uudelleenjärjestely tulee tapahtumaan pikemminkin tiettyjen 
alojen sisällä kuin eri alojen välillä, 

Tulevaisuuden tekniikan edistäminen 

CF. ottaa huomioon, että päästökauppa on EU:n ilmastonsuojeluohjelman tärkeä kulmakivi 
pyrittäessä tehokkuutta lisäämällä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, 

CG. ottaa huomioon, että tehokkuuden lisääminen yksinään ei johda teknologian 
vallankumoukseen vaan luultavasti vain edistää niitä tekniikoita ja prosesseja, jotka jo 
on kehitetty ja jotka ovat valmiita markkinoille tuotaviksi, 

CH. ottaa huomioon, että tehokkuutta lisäämällä ei voida alentaa täysin uusien ja siksi myös 
kalliiden tekniikoiden kehittämiskustannuksia eikä myöskään tuoda markkinoille jo 
kehitettyjä tekniikoita, mutta että se on erittäin tarpeellista ennen kaikkea pitkän 
aikavälin ilmastonsuojelutavoitteiden saavuttamiseksi, 

CI. katsoo, että päästökauppa yksinään ei riitä auttamaan meitä ulos hiilidioksidiumpikujasta 
eikä saamaan aikaan laaja-alaista vallankumousta vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavan teknologian alalla, 

Älykkäät tietokonejärjestelmät sekä tieto- ja viestintätekniikka 

CJ. ottaa huomioon, että tieto- ja viestintätekniikka aiheuttaa nykyisin 2 prosenttia maailman 
hiilidioksidipäästöistä, mutta että ala voisi, sen lisäksi että se vähentää omia 
hiilidioksidipäästöjään, myös kehittää innovatiivisia ja energiatehokkaita sovelluksia 
koko kansantaloutta varten, 
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Rahoitus ja talousarvioon liittyvät kysymykset 

CK. ottaa huomioon, että EU:n nykyinen talousarvio ei riitä ilmastonsuojelutavoitteiden 
saavuttamiseen, koska ilmastonmuutoksen torjumiseen ei ole varattu tarpeeksi 
määrärahoja vaikka se on vahvistettu poliittiseksi prioriteetiksi, 

CL. ottaa huomioon, että tulevassa rahoituskehyksessä varataan määrärahoja 
ilmastonmuutoksen torjuntaan ja eurooppalaisen mukauttamispolitiikan kehittämiseen, 
jotta EU:lla on riittävä "ilmastobudjetti" vuoden 2013 jälkeistä varainhoitojaksoa varten, 

Koulutus, ammatillinen koulutus ja tietoisuuden lisääminen 

CM. ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtäävät talous- ja 
yhteiskuntapoliittiset toimet panevat alulle kulttuurin muutoksen, joka tulee muuttamaan 
vakiintuneita tottumuksia ja elämäntyyliä, mutta että todella kestävää kulutusta ja raaka-
aineiden käyttöä yhteiskunnan kaikilla aloilla ei saavuteta ilman asenne- ja 
käyttäytymismuutoksia ja että siksi on kehitettävä uudenlaisia kulutusmalleja ja 
elämäntyylejä, 

CN. ottaa huomioon, että ilmastonmuutos sysää liikkeelle teknisen modernisoinnin aallon, 
johon sisältyviä taloudellisia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää vain mikäli 
työmarkkinoilla on käytettävissä riittävästi ammattitaitoista työvoimaa, 

CO. ottaa huomioon, että Eurobarometri- erityistutkimus n:o 300 osoittaa yksiselitteisesti, 
että suuri osa Euroopassa kyselyyn osallistuneista pitää ilmastonmuutosta hyvin 
vakavana ongelmana, mutta että monet heistä valittavat tiedon puutetta ja rajoittavat 
henkilökohtaiset ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtäävät aloitteensa pikemminkin 
yksinkertaisiin toimiin, kuten jätteiden erotteluun tai energian ja veden kulutuksen 
vähentämiseen, jotka eivät edellytä suuria muutoksia jokapäiväiseen elämään, 

CP. ottaa huomioon, että saatavilla on tarpeeksi tietoa omien liikkumistottumusten, kuten 
henkilöauton käytön, kyseenalaistamiseksi ja vaihtoehtoisten liikkumismuotojen 
(kävely, pyöräily tai julkiset liikennevälineet) käytön harkitsemiseksi, 

CQ. ottaa huomioon, että ilmastonsuojelua koskevat EU:n määräykset ja säädökset auttavat 
paikallisia ja kunnallisia päättäjiä parantamaan elämänlaatua monissa Euroopan unionin 
kaupungeissa ja että paikalliset aloitteet suurkaupunkialueilla edistävät ratkaisevasti 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä Euroopan unionissa, 

CR. ottaa huomioon, ettei ole vain vähittäiskaupan tehtävä pyrkiä muuttamaan asiakkaiden 
ostokäyttäytymistä, vaan että kaikki yritykset toimivat liiketoimintamalleillaan ja 
tuotantoprosesseillaan esikuvina kestävälle kehitykselle ja resurssien tehokkaalle 
käytölle ja että ne voivat henkilöstönsä avulla merkittävästi edistää ympäristöystävällistä 
toimintaa, 

CS. ottaa huomioon, että kuluttajille ei tiedoteta tarpeeksi maataloustuotteiden 
ilmastovaikutuksista, mutta että kohdennetuilla tiedotuskampanjoilla voidaan vaikuttaa 
kuluttajien käyttäytymiseen ja siten saavuttaa myös terveyspoliittisia tavoitteita, 



 

PE407.892v01-00 14/69 PR\728472FI.doc 

FI 

2050 – Tulevaisuus alkaa tänään 

CT. ottaa huomioon, että maailman väestön resurssientarve ylittää jo nyt neljänneksellä maan 
luonnollisen uusiutumiskyvyn ja vie siten tulevilta sukupolvilta elämän edellytykset, 

CU. ottaa huomioon, että tulevien tuotantotapojen ja kulutuskäyttäytymisen perusta luodaan 
suurelta osin nyt tehtävillä poliittisilla päätöksillä, jotka edellyttävät kaukonäköisyyttä ja 
poliittista johtajuutta, mutta että kestävämpään elämäntapaan ei päästä ilman 
talouselämän, tieteen, tiedotusvälineiden, järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan ja 
kansalaisten osallistumista, 

CV. ottaa huomioon, että ilmastonmuutos on globaali ympäristöongelma, jonka syyt ovat 
luonteeltaan rakenteellisia, 

 

Poliittiset johtoajatukset 

1. painottaa – horisontaalista lähestymistapaa noudattaen – että on välttämätöntä integroida 
ilmastonmuutos uutena reunaehtona kaikkiin aloihin ja politiikkoihin ja otettava 
ilmaston lämpenemisen syyt ja seuraukset huomioon EU:n lainsäädännössä; 

2. muistuttaa erityisesti tarvittavista tavoitteista ilmastonmuutoksen torjunnassa ja 
painottaa, että on tärkeää vahvistaa selkeä keskipitkän aikavälin tavoite 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 20–30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
sekä pitkän aikavälin tavoite niiden vähentämisestä 50–80 prosentilla vuoteen 2050 
mennessä, jotta globaalin keskilämpötilan kohoaminen voidaan 50 prosentin 
todennäköisyydellä rajoittaa kahteen asteeseen teollistumista edeltävään tasoon 
verrattuna; 

3. painottaa Euroopan parlamentin toistuvasti ehdottamia ilmastonsuojelua koskevia 
poliittisia toimia ja yhteistyötä kansainvälisellä tasolla sekä EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
tasolla; 

4. pitää Euroopan unionin johtoasemaa UNFCCC:n puitteissa COP- ja MOP-tasolla 
käytävissä kansainvälisissä neuvotteluissa ja myös muilla kansainvälisillä foorumeilla 
velvollisuutenaan; toteaa, että on ehdottoman välttämätöntä saavuttaa Kioton 
pöytäkirjassa vahvistetut EU:n ja sen jäsenvaltioiden tavoitteet, jotta EU voisi toimia 
uskottavasti tässä johtajan roolissa; 

5. yhtyy näkemykseen, että nykyaikaisen ympäristöteknologian kehittäminen, 
soveltaminen ja vienti edistävät osaltaan Lissabonin strategian täytäntöönpanoa sekä 
EU:n Kioto-sitoumusten ja muiden ilmastonsuojelua koskevien velvoitteiden täyttämistä 
ja että siten voidaan saavuttaa ilmastonsuojelutavoitteet ja saada aikaan talouskasvua; 

6. korostaa, että on ensin lisättävä energiatehokkuutta kaikilla jokapäiväisen elämän osa-
alueilla ja samanaikaisesti aloitettava prosessi, joka johtaa kestäviin tuotantotapoihin ja 
kulutustottumuksiin ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan tietoiseen resurssien 
säästämiseen; 
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7. painottaa tässä yhteydessä, että on välttämätöntä tarkastella Euroopan unionin 
talousarvion sekä nykyisten ja tulevien rahoitusvälineiden yhteensopivuutta 
ilmastonsuojelupolitiikan tavoitteiden kanssa ja että niitä on tarvittaessa mukautettava; 

8. korostaa, että menestyksekkään tutkimus- ja kehityspolitiikan edellytyksenä on, että 
markkinoillepääsy taataan ja uudenlaista teknologiaa voidaan soveltaa käytännössä; 

Kansainvälinen ulottuvuus: vuoden 2012 jälkeinen aika, ilmastonsuojelua koskeva 
ulkopolitiikka ja kansainvälinen kauppa 

9. vaatii komissiota ja seuraavia neuvoston puheenjohtajia ottamaan johtajan roolin vuoden 
2012 jälkeistä aikaa koskevasta sopimuksesta käytävissä kansainvälisissä neuvotteluissa 
ja saattamaan neuvottelut päätökseen vuoteen 2009 mennessä, jotta jää riittävästi aikaa 
tulevan ilmastonsuojelusopimuksen ratifiointiin ja pystytään välttämään aukon 
syntyminen velvoiteajanjaksojen välille; 

10. painottaa, että uuden ilmastonsuojelusopimuksen olisi Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitteissa perustuttava "yhteisen, mutta erilaisen vastuun" periaatteeseen, jolloin 
teollisuusmaat edistävät selkeästi päästöjen vähentämistä ja kehitysmaat sitoutuvat 
mahdollisuuksiensa mukaisiin ilmastonsuojelutoimiin; 

11. korostaa, että vuoden 2012 jälkeistä aikaa koskevan sopimuksen olisi oltava 
sopusoinnussa Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälisen poliittisen 
toimintasuunnitelman tai Euroopan unionin muiden tavoitteiden, kuten biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämisen, vuosituhattavoitteiden tai turvallisuuskysymysten, 
kanssa, niin että voidaan hyödyntää poliittisia synergioita; 

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita integroimaan päästövähennyksiä koskevat 
vaatimukset ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin mukauttamisen 
kehitysyhteistyöohjelmiin ja/tai kiinnittämään huomiota tämän asian tärkeyteen 
kehitysapua antavien kansainvälisten elinten päätöksentekoprosesseissa ja samalla 
ottamaan asianomaisen maan tai alueen yksityisen sektorin ja julkiset viranomaiset 
mukaan toimintaan kumppaneina; 

13. yhtyy yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission aiheesta 
"Ilmastonmuutos ja kansainvälinen turvallisuus" antamassa kertomuksessa esitettyihin 
suosituksiin ja painottaa, että on kehitettävä asianmukainen monenvälinen ja 
ennaltaehkäisevä EU:n ilmastodiplomatia, jotta ilmastopoliittiset näkökohdat ja muut 
kansainvälisiin suhteisiin liittyvät tekijät, kuten väestönkasvu ja ilmastoperusteinen 
muuttoliike, kaupungistuminen, energiantarve, energian hintojen nousu sekä vesi- ja 
elintarvikepula voidaan paremmin integroida kansainvälisiin suhteisiin; 

14. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tarkistamaan Euroopan turvallisuusstrategian ja 
Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan yhteydessä, miten ilmastonmuutos ja siitä 
aiheutuvat luonnonkatastrofit vaikuttavat siviilien suojeluun ja kansalaisten 
turvallisuuteen; 

15. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita solmimaan kohdemaiden kanssa 
ilmastokumppanuuksia, jotka auttavat voittamaan esteet menestyksekkäälle teknologian 
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siirrolle ja laatimaan räätälöityjä ratkaisuja, joissa otetaan huomioon teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojeluun liittyvät kysymykset, tekniikan kehityksen taso, 
instituutioiden vakaus sekä käytettävissä olevan inhimilliset ja taloudelliset voimavarat 
kohdemaassa; 

16. kehottaa komissiota käyttämään WTO:n neuvottelukierroksilla ja vuoden 2012 jälkeistä 
aikaa koskevassa prosessissa toisiinsa mukautettuja kauppa- ja ympäristöpoliittisia 
neuvottelustrategioita, välittääkseen EU:n ilmastonsuojelutavoitteet ja niitä varten 
kehitetyt välineet uskottavasti neuvottelukumppaneilleen ja hälventämään huolet kaupan 
esteiden tai muiden haittojen aiheutumisesta EU:n ja sellaisten kolmansien maiden 
kauppasuhteille, jotka eivät ole vahvistaneet sitovia ilmastonsuojelutavoitteita, sekä 
noudattamaan vastavuoroisuuden periaatetta toteuttamalla globaalia ilmastonsuojelua; 

17. vaatii, että komissio, neuvoston puheenjohtajat ja jäsenvaltiot ottavat kahdenvälisellä 
tasolla vuoden 2012 jälkeistä aikaa koskevasta sopimuksesta käytävissä neuvotteluissa 
teollisuusmaiden, G5-maiden ja kehitysmaiden välisen välittäjän roolin, taatakseen 
ilmastonsuojelusta käytävien neuvottelujen onnistumisen osallistuttamalla kaikki 
suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajat ja ottamalla näiden edut tasapuolisesti 
huomioon; 

Energia 

18. korostaa, että Eurooppa tarvitsee tulevaisuuteen suuntautuneen strategisen 
energiapolitiikan ja energiakysymyksiä koskevan ulkopolitiikan, jotta voidaan taata 
korkeatasoinen energiahuollon varmuus ottaen huomioon kestävä kehitys, resurssien 
tehokas käyttö ja ilmastoneutraalius, ja että tällöin on energian saatavuutta koskevien 
kysymysten ohella vastattava myös energian kuljetusta ja varastointia koskeviin 
kysymyksiin, joista voidaan käyttää yhteisnimitystä energiainfrastruktuuri; 

19. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita takaamaan poliittisesti ohjatun ja yritysmäisesti 
toteutetun siirtymisen uudenlaiseen energiayhdistelmään, siten että julkinen valta 
jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla aktiivisesti tukee fossiilisten polttoaineiden asteittaista 
täydentämistä ja korvaamista uusiutuvilla energialähteillä; 

20. kehottaa jäsenvaltioita motivoimaan vähennyksillä ja verokannustimilla sähköntuottajia 
nykyaikaistamaan fossiilisilla polttoaineilla toimivia voimaloita, jotta tehokkuutta 
voidaan merkittävästi lisätä perinteisessä sähköntuotannossa; 

21. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan hajautetusti tuotetulle energialle ja sähkölle pääsyn 
verkkoon, poistamaan markkinoillepääsyn esteet innovatiivisilta, uusiutuvista 
energialähteistä sähköä tuottajilta toimijoilta, lisäämään paikallista sähkön ja lämmön 
yhteistuotantoa ja suuntautumaan keskipitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti; 

22. ehdottaa EU:n energiapolitiikan rakenneosaksi Välimeren alueen kolmansien maiden 
kanssa tehtäviä aurinkoenergiakumppanuuksia, jotka ovat vedyn tuotannon perusta ja 
jotka siten mahdollistavat siirtymisen vähäpäästöiseen, vetyperusteiseen talouteen; 

23. kehottaa poliittisia ja talouselämän toimijoita investoimaan vedyn tuottamiseen 
käytettävän aurinkosähkön talteenottoon tarkoitettuun infrastruktuuriin, verkkoihin ja 
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johtoihin ja tarjoamaan kolmansille maille energiakumppanuuksien puitteissa ohjelmia 
tarvittavien instituutioiden ja infrastruktuurin kehittämiseksi sekä koulutusohjelmia 
paikalliselle ammattityövoimalle ja pääsyn verkkoon omien tarpeiden kattamiseksi; 

24. kehottaa jäsenvaltioita paikallisten tai alueellisten mahdollisuuksien mukaan lisäämään 
tuulivoiman, josta intensiivisen tuen ansiosta on jo tullut vakiintunut energiantuotannon 
muoto, osuutta sekä vesivoiman ja maalämmön osuutta energiayhdistelmästä ja 
hyödyntämään olemassa olevaa kehittämispotentiaalia myös huippuosaamisverkkojen 
suorittaman koordinoinnin ja eurooppalaisten tutkimusaloitteiden avulla; 

25. painottaa, että biomassan käyttö energiantuotantoon tarjoaa huomattavia 
mahdollisuuksia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, ja vaatii laatimaan 
eurooppalaisen strategian biomassan käytölle lämmitykseen ja jäähdytykseen; 

26. kehottaa komissiota esittämään perusteellisen tutkimuksen bioenergian kaikista 
päästöistä koko sen elinkaaren aikana, jotta voidaan päätellä, millainen osuus 
biomassalla voi olla energiantuotannossa tulevaisuudessa; toteaa, että tällöin olisi 
puolueettomasti tutkittava myös mahdollisuudet parantaa biomassan polttoarvoa 
viljelemällä uusia lajikkeita tai käyttämällä bioteknologiaa; 

27. katsoo, että hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen pyrkivässä tulevassa 
energiapolitiikassa olisi myös tutkittava mahdollisuudet sisällyttää ydinenergia tulevaan 
energiayhdistelmään ja että tällöin ei pitäisi kiinnittää huomiota vain mahdolliseen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen vaan myös investointien tarpeeseen, uraanin 
toimitusvarmuuteen, voimalan käyttöön, teknisiin ja kansainvälisiin 
turvallisuuskysymyksiin sekä ratkaisematta olevaan kysymykseen ydinjätteen 
loppusijoittamisesta verrattuna uusiutuviin energialähteisiin; 

28. pitää ydinfuusion teknisen toteutettavuuden tutkimista ITER-tutkimusreaktorissa 
ensimmäisenä askeleena kohti tämän energiamuodon kaupallista hyödyntämistä ja 
painottaa, että tämän tavoitteen saavuttaminen riippuu suuresti siitä, onko tutkimuksen 
rahoitus taattu pitkällä aikavälillä ja harkitaanko määrärahojen lisäämistä hankkeen 
toteuttamisen nopeuttamiseksi; 

Biopolttoaineet 

29. toteaa, että biopolttoaineiden tuotanto on osittain syynä elintarvikkeiden hintojen 
nousuun, mutta että biopolttoaineista luopuminen ei ratkaise maailman nälkäongelmaa 
eikä myöskään edistä ympäristöystävällistä liikkuvuutta; 

30. ehdottaa, että komissio harkitsee uudelleen biopolttoaineiden vahvistettua kiintiötä ja 
kehittää sen sijaan joustavia menettelytapoja, joissa otetaan huomioon sekä ravinnon ja 
rehun tuottamiseen tarvittavan viljelyalan kasvava tarve että kysymys biopolttoaineiden 
tarpeellisesta tuonnista EU:hun, niin että yksilöiden liikkuvuutta koskevat vaatimukset ja 
tavaraliikenne otetaan asianmukaisesti huomioon tulevaisuudessa; 

31. pitää välttämättömänä, että kehitysmaat otetaan mukaan biopolttoaineiden kehittämiseen 
ja tuotantoon tähtäävään pitkän aikavälin strategiaan, niin että voidaan arvioida 
taloudellista suunniteltavuutta ja taloudellisuutta, vastata ekologista kestävyyttä 
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koskevaan kysymykseen ja mahdollistaa yhteiskunnallinen kehitys ja pysyvä tulojen 
lisäys; 

32. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toisen sukupolven biopolttoaineiden 
tutkimusta ja kehitystä, varaamaan siihen tarvittavat määrärahat ja sitomaan ne 
biomassan viljelylle ja käytölle vahvistettuihin kehitystavoitteisiin; 

Energiatehokkuus 

33. kehottaa komissiota tutkimaan energiatehokkuuden lisäämistä 20 prosentilla vuoteen 
2020 mennessä koskevan tavoitteen sitomattomuuden ja tarvittaessa ehdottamaan 
neuvostolle tämän tavoitteen sitovuutta; 

34. vaatii järjestämään laajan, paikallisella tasolla toteutettavan kansalaisille suunnatun 
tiedotuskampanjan hajautetun energiatehokkuuden lisäämiseksi ja tarjoamaan sen 
yhteydessä talojen ja huoneistojen omistajille lämpökuvia energiataseesta ja esittämään 
myös rahoitusehdotuksia mahdollisia modernisointitoimia varten mikrolainojen mallin 
mukaisesti; 

35. kannustaa järjestämään messuja, seminaareja ja tiedotuspäiviä kiinteistönomistajien, 
rahoituspalvelujen tarjoajien, rakennusalan ammattilaisten ja muiden kiinteistöalan 
toimijoiden välisen synergian tuottamiseksi; 

36. vaatii selkeää eurooppalaista sähkön ja lämmön yhteistuotannon kehittämisen 
koordinointia ja integrointia teollisuuslaitoksiin, niin että voidaan taata paikalliset tai 
alueelliset lähtökohdat ilmastonsuojelutoimille ja samalla tehostaa energiankulutusta; 

37. ehdottaa jäsenvaltioille, että ne alentamalla modernisointitoimien ja niissä käytettävien 
välineiden arvonlisäveroa, suuntaamalla kiinteistö- ja omaisuusveron rakennusten 
energiatehokkuuteen tai myöntämällä energiapasseja kannustavat rakennusten 
nykyaikaistamiseen; 

38. ehdottaa vuokralle annettujen kiinteistöjen modernisointiin kannustamiseksi alentamaan 
vuokratulojen verotusta investointikustannuksia vastaavasti; 

39. kehottaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia alueellisia elimiä ja ammattijärjestöjä 
vakiinnuttamaan uudisrakennusten energiatehokkuuden arkkitehtien ja 
rakennusinsinöörien johtoajatukseksi ja toteaa, että uusien rakennusten 
energiatehokkuusastetta koskevat rakennusoikeudelliset määräykset voisivat olla 
ensimmäinen askel tämän tavoitteen saavuttamiseen; 

40. kehottaa komissiota mukauttamaan kaikenlaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
energiatehokkuutta koskevat määräykset markkinoiden kehitykseen joka viides vuosi, 
ajantasaistamaan laitteiden merkintäohjelmat tai teholuokittelun ja siten ehkäisemään 
väärien tietojen antamista kuluttajille; 

41. kehottaa komissiota tutkimaan uusien laitteiden stand-by-toimintoa koskevan kiellon 
ekologista suunnittelua koskevan direktiivin tarkistamisen yhteydessä ja laatimaan 
automaattista virrankatkaisua ja energiansäästöä koskevat sitovat määräykset myös 
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suurmoottoreita käyttäville laitoksille sekä teollisuudessa käytettäville laitteille ja 
koneille; 

Liikkuvuus ja logistiikka 

42. toteaa, että eurooppalainen talous- ja yhteiskuntamalli perustuu henkilöiden ja 
tavaroiden ajallisesti tehokkaan liikkuvuuden takaamiseen, sen sijaan että se perustuisi 
resurssien käytön tehokkuuden takaamiseen, ja että vastedes tarvitaan näiden kahden 
menettelyn yhdistelmää; 

43. muistuttaa asianomaisia toimijoita siitä, että myös liikennealan on pyrittävä 
saavuttamaan EU:n ilmastotavoitteet, toisin sanoen vähentämään hiilidioksidipäästöjä 
vuoteen 2020 mennessä vähintään 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta ja lisäämään 
samanaikaisesti energiatehokkuutta 20 prosentilla; 

44. vaatii toteuttamaan laajaa, toisiaan tukevista toimista koostuvaa kestävään 
liikennepolitiikkaan pyrkivää politiikkojen yhdistelmää, johon sisältyy ajoneuvojen 
tekniikan edelleenkehittäminen (ekoinnovaatiot), vaihtoehtoisten käyttötapojen 
lisääminen, älykäs liikenteen hallinnointi, muutokset ajotavoissa ja henkilöauton 
käytössä sekä hiilidioksidivero ja jota voidaan selkeitä prioriteetteja asettamalla edistää 
julkisissa hankinnoissa; 

45. vaatii, että kaikkien liikennemuotojen on osallistuttava laajasti niiden ulkoisten 
kustannusten sisällyttämiseen hintoihin; 

46. pitää myönteisenä, että komissio on tehnyt liikenteen päästöjä koskevan luettelon 
(Greening Transport Inventory), joka sisältää nykyiset ja vielä tarvittavat 
lainsäädäntötoimet liikennealan kestävän kasvun takaamiseksi; 

47. painottaa infrastruktuurihankkeiden merkitystä kuljetusalalle, mutta vaatii ottamaan 
mahdolliset tulevat ilmastovaikutukset huomioon alaa koskevassa suunnittelussa, 
muotoilussa ja rakentamisessa; 

48. pahoittelee, että liikenteen kannalta tehokasta ja ympäristöystävällistä 
kaupunkisuunnittelua kävelykatuineen, pyöräteineen ja joustavine julkisine 
lähiliikenteineen koskeviin haasteisiin ei monilla paikkakunnilla juurikaan ole vastattu 
tai se on tehty liian myöhään tai vain puutteellisesti; 

49. kehottaa Euroopan kaupunkeja ja kuntia tarjoamaan joustavia ja toisiinsa mukautettuja 
vaihtoehtoja yksityisautoilulle sekä laajentamaan liikkuvuustarjontaa esimerkiksi 
tehostamalla nykyisten kaupungin keskustan ja reuna-alueiden välisten 
lähiliikenneverkkojen yhteenliittämistä ja antamalla julkiselle henkilöliikenteelle 
liikenneteknisen etusijan kaupunkien keskustoissa tieliikennesäädöksiä soveltamalla; 

50. korostaa, että raideliikenne energiatehokkaana ja vähäpäästöisenä liikennemuotona 
tarjoaa paljon mahdollisuuksia sekä pitkänmatkan tavaraliikenteelle että lyhyiden ja 
keskipitkien matkojen alue- ja heiluriliikenteelle; 
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51. pitää myönteisenä euroopanlaajuisten verkkojen kehittämistä ja laajentamista ja vaatii 
saattamaan mahdollisimman pikaisesti päätökseen ensisijaiset hankkeet, jotka ovat 
ehdottoman tärkeitä tavaraliikenteen logistiikan ja kestävän eurooppalaisen 
liikennepolitiikan kannalta; 

52. pahoittelee, että vaikka tavaraliikenteen siirtäminen raiteille on liikennepoliittisesti 
välttämätöntä, investoinnit raideverkoston laajentamiseen ovat viime vuosikymmenen 
aikana vähentyneet; 

53. kehottaa jäsenvaltioita ja kuntia toteuttamaan hintapoliittisia toimia edistääkseen 
siirtymistä yksityisautoilusta julkiseen liikenteeseen ja tieliikenteestä raideliikenteeseen 
sekä tekemään huomattavia investointeja tarvittavaan infrastruktuuriin, joilla julkisen 
liikenteen tarjontaa voidaan lisätä ja tehdä siitä houkuttelevampaa; 

54. korostaa älykkäiden liikennejärjestelmien merkitystä liikennemuotojen yhteistoiminnalle 
(komodaalisuudelle) ja niiden sisällyttämistä yhteisön ja jäsenvaltioiden sekä 
alueelliseen ja paikalliseen liikennepolitiikkaan, koska ne parantavat liikenteen 
turvallisuutta ja vähentävät sen ympäristövaikutuksia; 

55. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tekemään tiivistä yhteistyötä teollisuuden kanssa 
luodakseen tarvittavat markkinapoliittiset edellytykset, niin että älykkäistä 
liikennejärjestelmistä – erityisesti logistiikka- ja turvallisuushallinnasta (ERTMS, RIS, 
eCall) – tulee osaa liikenteen hallintaa; 

56. tukee komissiota sen hankkeessa osoittaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa erityisiä 
merimoottoriteitä (motorways of the sea), meriteiden lyhentämiseksi ja meritse 
Euroopassa tapahtuvien kuljetusten kehittämiseksi; 

57. kannattaa komission ehdotuksia satama- ja viivyntämaksujen nostamisesta laivojen 
pakokaasupäästöjen perusteella sekä satamassa olevien laivojen sähkönsaannin 
takaamisesta maalta käsin sen sijaan että se tuotettaisiin laivoilla olevilla 
generaattoreilla; 

58. katsoo, että telakoiden ja laivanvarustamojen olisi perehdyttävä perusteellisesti 
tehokkuutta lisäävään uuteen tekniikkaan, kuten latvapurjeen käyttöön, poistolämmön 
käyttämiseen sähköntuotantoon, tehokkaampiin moottoreihin, rungon ja peräsimen 
parempaan muotoiluun, tarkempiin sääennusteisiin laivan reitin mukauttamiseksi sään 
mukaan tai mahdollisuuteen säästää polttoainetta rungon maalaamisella; 

59. kehottaa kansainvälistä merenkulkujärjestöä (IMO) vahvistamaan laivaliikenteelle oman 
vähentämistavoitteen sekä tekniset vähimmäisvaatimukset tämän uuden tekniikan 
käyttämiseksi uusien laivojen rakentamisessa; 

60. katsoo, että ilmailualalla on toteutettava integrointitoimia, joilla velvoitetaan 
lentokoneteollisuus, lentoyhtiöt ja lentokentät pyrkimään yhteiseen 
vähentämistavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä, kyseenalaistamatta päästökauppaa 
tehokkuutta lisäävänä välineenä; 
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61. vaatii EU:ta ja sen jäsenvaltioita panemaan ennen ilmailualan sisällyttämistä 
päästökauppajärjestelmään mahdollisimman tehokkaasti täytäntöön sekä yhteisen 
eurooppalaisen ilmatilan että Sesar-hankkeen ( Single European Sky Air Traffic 
Management Research) ja laajentamaan niitä, edistämään toimivien ja joustavien 
ilmatilalohkojen kehittämistä sekä ylipäänsä joustavaa ilmatilan käyttöä, niin että heti 
käytettävissä olevaa päästöjen vähentämispotentiaalia voidaan hyödyntää ja 
lentokoneiden polttoaineiden kulutusta vähentää jopa 12 prosentilla; 

62. kehottaa kuljetusalan käyttöjärjestelmien ja moottorien valmistajia yhdessä jatkuvasti 
parantamaan koneidensa energiatehokkuutta Euro 6 -normin ja sitäkin tiukempien 
vaatimusten mukaisesti, vahvistamaan alan sisäiset tavoitteet tehokkuuden merkittävälle 
lisäämiselle ja tutkimaan edelleen mahdollisuuksia vaihtoehtoisten polttoaineiden 
käyttöön ja siten edistämään alan kestävää kasvua; 

63. kehottaa myös sotatarviketeollisuutta pyrkimään lisäämään moottoriensa ja 
käyttöjärjestelmiensä tehokkuutta ja tutkimaan mahdollisuuksia vaihtoehtoisten 
polttoaineiden käyttöön; 

64. kehottaa komissiota laatimaan vuoteen 2010 mennessä kertomuksen kabotaasista ja 
muista Euroopan unionissa vaikuttavista tekijöistä, jotka aiheuttavat tyhjäajoja ja 
vähentävät tehokkuutta; 

Matkailu ja kulttuurimuistomerkit 

65. ilmaisee huolensa siitä, että poikkeavat sääilmiöt ja pitkän aikavälin ilmastonmuutokset 
uhkaavat Euroopan kulttuurimuistomerkkejä ja kulttuurimaisemia; 

66. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan EU:n tasolla koordinoidun yhtenäisen luettelon 
ilmastonmuutoksen uhkaamista eurooppalaisista kulttuurimuistomerkeistä; 

67. kehottaa jäsenvaltioita ja alueita toteuttamaan ilmastovaikutuksille herkillä, 
sesonkiluonteisesti matkailuun käytetyillä alueilla, joilla ei ole todellista vaihtoehtoista 
tarjontaa, laajoja mukauttamis- ja ennaltaehkäiseviä toimia, kuten toimia vesihuollon 
varmistamiseksi, metsä- ja pensaikkopaloilta suojaamiseksi tai rannikoiden suojelun 
parantamiseksi niin että matkailun taloudellinen merkitys sekä työpaikkojen ja tulojen 
hankkimiseen tarvittava infrastruktuuri otetaan asianmukaisesti huomioon ja ehkäistään 
merkittävien taloudellisten tappioiden syntyminen arvonluontiketjussa; 

68. katsoo, että joillakin alueilla matkailun lisääminen on taloudellisesti järkevää ja 
ekologisesti hyväksyttävää vain, jos ilmastonmuutoksen ennakoitavissa olevat 
vaikutukset, kuten vesi- tai lumipulan paheneminen, otetaan huomioon alueen 
kehittämisessä; 

69. kehottaa matkailualaa laatimaan yhdessä paikallisten alueyhdyskuntien ja taloudellisten 
yhteenliittymien kanssa integroituja strategioita päästöjen vähentämiseksi ja alan 
energiatehokkuuden parantamiseksi, erityisesti kuljetuksessa ja majoituksessa, sekä 
sellaisten toimien suunnittelemiseksi, joilla matkailijoille tarkoitettuja laitoksia ja 
rakennuksia suojellaan äärimmäisiltä sääilmiöiltä; 
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Päästökauppajärjestelmä / Teollisuuspäästöt 

70. kehottaa neuvostoa ennen kauaskantoisempien vähentämistavoitteiden määrittelyä 
ensinnäkin tutkimaan mahdollisuudet sisällyttää lisää aloja päästökauppajärjestelmään 
tai muuttaa päästökauppajärjestelmään kuuluvien alojen ja siihen kuulumattomien alojen 
välistä kuormituksen jakoa ja toiseksi yksilöimään todelliset mahdollisuudet päästöjen 
vähentämiseen, ottaen huomioon käytettyihin raaka-aineisiin sitoutuneen hiilen sekä 
kansainvälisillä markkinoilla kilpailevien yritysten erityistilanteen; 

71. vaatii, että päästöoikeuksien sataprosenttisen huutokaupan periaatteesta luovutaan; 
katsoo, että ilmaisten päästöoikeuksien myöntäminen on parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan avulla vahvistettuun raja-arvoon ("viitearvoon") asti tuloksellisempaa, koska 
vain siten voidaan varmistaa, että yrityksille jää riittävästi pääomaa tehokkuuden 
lisäämiseen tarvittavien investointien tekemiseen; 

72. ehdottaa, että CDM/JI-hankkeita rajoitetaan yleisen raja-arvon sijasta maakohtaisilla 
kiintiöillä; kehottaa ilmastopuitesopimuksen sihteeristöä ehdottamaan tiukempia 
kriteerejä CDM/JI-hankkeiden hyväksymiselle vuoden 2012 jälkeistä aikaa koskevasta 
sopimuksesta käytävissä neuvotteluissa; 

73. ehdottaa komissiolle, että se teollisuudessa käytettävien sähköisten käyttölaitteiden ja 
sähkömoottoreiden tehokkuuden lisäämistä koskevassa keskustelussa ottaa huomioon 
muitakin seikkoja, niin että myös tekninen potentiaali, kuten käyttölaitteen säädeltävä 
nopeus otetaan huomioon mahdollisena ekosuunnittelukriteerinä; 

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS tekniikka) 

74. katsoo, että juuri EU:n aloitteen teknologisen neutraaliuden takia CCS-tekniikasta olisi 
keskusteltava ilman ennakkoasenteita; 

75. katsoo, että pitkällä aikavälillä toteutettavaa tutkimusta ja kehitystä on tuettava 
merkittävästi taloudellisesti, niin että voidaan kehittää seuraavan sukupolven tekniikkaa 
ja mahdollistaa tarvittava mittakaavan suurennus; 

76. kannattaa sitä, että kansainvälistä yhteistyötä markkinoiden hankkimiseksi 
eurooppalaiselle teknologialle edistetään erityisesti niiden kynnysmaiden kanssa, jotka 
edelleen käyttävät energialähteenä saatavilla olevaa hiiltä; 

77. kannustaa UNFCCC-sopimuksen osapuolia tunnustamaan CCS-tekniikan teknologian 
siirtona Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanoa koskevan Marrakeshin sopimuksen CDM-
hankkeen puitteissa; 

78. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita ottamaan vakavasti kansalaisten hiilidioksidin 
talteenottoa ja varastointia kohtaan tunteman epäluulon tai huolestuneisuuden ja 
tunnustamaan olemassa olevat logistiset ongelmat; 
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Maatalous ja karjanhoito 

79. kehottaa komissiota tutkimaan puolueettomasti mahdollisuudet sisällyttää maatalous 
tulevaan integroituun eurooppalaiseen ilmastonsuojelupolitiikkaan ja laatia tämän alan 
kasvihuonekaasupäästöille sitovat vähentämistavoitteet, joissa otetaan huomioon kaikki 
jo käytettävissä oleva päästöjenvähentämispotentiaali; 

80. toteaa, että optimaalinen maankäyttö lisää maaperän humuspitoisuutta ja että 
viljelyalueiden hoitoa parantamalla ja kesantoalueita välttämällä voidaan merkittävästi 
lisätä hiilen sitoutumista kasveihin; 

81. katsoo, että kivennäislannoitteiden varastoinnin ja levittämisen optimointi voi edistää 
merkittävästi typpioksiduulipäästöjen vähentämistä; vaatii tässä yhteydessä tehostamaan 
lannoitusta kivennäislannoitteiden sijasta orgaanisella massalla; 

82. kannustaa tekemään tutkimuksia tiettyjen alueellisten viljelykäytäntöjen 
taloudellisuudesta muuttuneissa ilmasto-oloissa osoittaakseen, että on mahdollista 
mukautua muutoksiin ja helpottaakseen siirtymistä viljelemään näihin muutoksiin 
mukautettuja kasveja; 

83. vaatii, että siementen ja kasvien jalostuksessa, ympäristönäkökohdat huomioon ottavassa 
geenitekniikassa ja kasviensuojelussa käytettävän bioteknologian tutkimusta ja kehitystä 
tehostetaan, niin että voidaan panna täytäntöön maataloutta koskeva 
ilmastonsuojelupolitiikka; 

84. katsoo, että ilmastonäkökohdat huomioon ottava maatalous edellyttää maankäyttöä 
koskevan uuden tiedon jakamista, ja toteaa, että nuorten maanviljelijöiden koulutuksessa 
on annettava tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista tai maatalouden merkityksestä 
ilmastolle; 

85. vaatii rehuannosten tarkistamista ja tarvittaessa parantamista maidon- ja 
lihantuotannossa, jotta metaanin muodostumista märehtijöiden pötsissä voidaan 
vähentää tuottavuutta rajoittamatta; 

86. tunnustaa, että lantavedestä energiaa tuottavien biokaasulaitosten rakentaminen on 
taloudellisesti ja ekologisesti järkevä tapa vähentää karjankasvatuksesta aiheutuvia 
metaanipäästöjä; 

Metsät 

87. katsoo, että EU:n tulevan ilmastopolitiikan tavoitteena on oltava sekä trooppisten 
sademetsien ja boreaalisten metsien säilyttäminen että eurooppalaisten metsien hoito ja 
uudelleenmetsittäminen; 

88. katsoo, että metsien hävittämisen estämisestä olisi todellisten päästövähennysten 
aikaansaamiseksi kehitettävä UNFCCC-sopimuksen nojalla pysyvä metsätalouden 
kompensaatiojärjestelmä, ja vaatii luomaan selkeän taloudellisen kannustimen 
aarniometsien ja suurten metsäalueiden säilyttämiseksi kestävän metsänhoidon avulla; 
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toteaa, että metsien käyttöarvo voidaan paljon paremmin mitata sen perusteella, mitä 
"ekopalveluja" metsät tuottavat ja mitä sosiaalisia funktioita niillä on; 

89. katsoo, että kompensaatiojärjestelmään olisi sisällytettävä tietty määrä CDM-hankkeita; 
vaatii globaalien hiilidioksidimarkkinoiden perusteella antamaan ennen kaikkea niille 
maille, joilla vielä on suuria luonnontilassa olevia metsäalueita, taloudellisia 
kannustimia metsien kaupallisen arvon säilyttämiseksi; kehottaa harkitsemaan, onko 
yksinomaan trooppisten sademetsien painottaminen tässä yhteydessä järkevää; 

90. kehottaa EU:ta perustamaan yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa satelliittiperusteisia 
valvontajärjestelmiä ja rakentamaan tarvittavaa infrastruktuuria erityisesti trooppisten 
metsien säilyttämiseksi; kannustaa perustamaan maailmanpankin yhteyteen 
valvontajärjestelmien rakentamiseen tarkoitetun kansainvälisen rahaston; 

91. katsoo, että metsien suojeluun tarkoitetut globaalit valvontajärjestelmät voivat toimia 
tehokkaasti vain, mikäli samalla luodaan tarvittavat institutionaaliset edellytykset ja 
perustetaan hallinnolliset elimet, joilla on pätevä henkilöstö, ja säilytetään ne; 

92. toteaa tässä yhteydessä myös, että on tärkeää, että mahdolliset tuholaishyökkäykset 
Euroopan metsiin havaitaan valvontajärjestelmien avulla ajoissa ja että voidaan aloittaa 
tarvittavat toimet metsien suojelemiseksi; 

93. katsoo, että jäsenvaltioiden kansalliset metsäinventaarit ovat tärkeä tietolähde Euroopan 
metsien ja niiden merkityksen hiilinieluna tutkimiseksi; kehottaa komissiota 
nopeuttamaan jäsenvaltioiden keräämien tietojen kokoamista ja arvioimista; 

Maaperän suojelu 

94. suosittelee laajentamaan maaperän tieteellistä tutkimusta ja sen tilan seurantaa, jotta 
eroosiota ja viljelykelpoisten maa-alueiden menettämistä voidaan ajoissa torjua; 

95. kehottaa jäsenvaltioita asianmukaisten maaperänkäsittelymenetelmien avulla 
vakiinnuttamaan maaperänsuojelupolitiikan, jossa otetaan huomioon maaperässä olevien 
orgaanisten aineiden merkitys maaperän hedelmällisyydelle ja vedenvarastointikyvylle 
sekä sen kyvylle varastoida hiiltä; 

96. viittaa tässä yhteydessä ekosysteemiin perustuvan strategian merkitykseen maaperän 
eroosion, aroutumisen tai aavikoitumisen, vieraiden lajikkeiden invaasion ja 
metsäpalojen ehkäisemisessä ja niiden vaikutusten lieventämisessä; 

Vesitalous 

97. katsoo, että strateginen suunnittelu ja integroitu vesitalous, joiden lähtökohtana on 
nykyinen ja tuleva vedentarve, ovat avaimia käytettävissä oleviin vesivaroihin 
kohdistuvien ilmastonmuutoksen vaikutusten menestyksekkääseen hallintaan; 

98. katsoo, että integroituun vesitalouteen olisi sisällytettävä strategioita vedenkulutuksen 
rationalisoimiseksi ja rajoittamiseksi, ja että siinä olisi vastattava sekä sadeveden 
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mahdollista keräämistä ja varastointia luonnollisiin ja keinotekoisiin säiliöihin koskeviin 
kysymyksiin että myös riskejä ja kuivuuden vaikutuksia koskeviin kysymyksiin; 

99. kehottaa komissiota ottamaan vesitaloudessa tärkeän, kansainvälisen koordinoijan 
roolin, erityisesti perustamalla verkkoja ja rahoittamalla tutkimusta innovatiivisten 
tekniikoiden kehittämiseksi suolan poistamiseksi merivedestä, uusien 
kastelujärjestelmien kehittämiseksi, maatalouden ja kaupunkien vedenkulutuksen 
tutkimiseksi sekä kuivuuden tai tulvien aiheuttamien vahinkojen lieventämiseen 
tarkoitettujen pilottihankkeiden edistämiseksi; 

Kalastus 

100.  korostaa, että nykyinen kalastuskäytäntö heikentää entisestään kalakantojen ja meren 
eliöiden vastustuskykyä ilmastonmuutoksen vaikutuksia vastaan; 

101.  edustaa painokkaasti näkemystä, että tarvitaan laaja, meristrategiadirektiivissä 
hahmoteltu suunnitelma meriä varten, jotta voidaan taata merten ja niiden resurssien 
parempi ja kestävämpi hoito; varoittaa, että eurooppalaisista merisuojelualueista voisi 
muutoin tulla viimeinen biologisen monimuotoisuuden keidas autiossa ja tyhjässä 
valtameressä; 

102.  pitää myönteisenä komission päätöstä parantaa kalakantojen ja koko meriekosysteemin 
vastustuskykyä vahvistamalla teollisen kalastuksen pyyntikiintiöt kestävyyskriteerien 
perusteella; 

103.  katsoo, että ilmastonmuutoksesta johtuvat muutokset ympäristössä voivat johtaa siihen, 
että vesiviljelyä on siirrettävä muualle, mistä aiheutuu taloudellisia tappioita kyseiselle 
sijaintipaikalle; varoittaa kuitenkin, että vesiviljelyn mahdollisella siirtämisellä voi olla 
kielteisiä vaikutuksia kyseisiin ekosysteemeihin, ja vaatii että vaikutustenarvioinnin 
suorittamisen on tällaisissa tapauksissa oltava pakollista; 

Jäte- ja resurssihallinnointi 

104.  tunnustaa jätteidenkäsittelyhierarkian eurooppalaisen jätepolitiikan johtoajatukseksi, 
mutta toteaa, että tämän hierarkian tiukka soveltaminen ei välttämättä edistä 
ilmastonsuojelua; 

105.  toteaa, että jätteiden syntymisen ehkäiseminen, esimerkiksi vähentämällä pakkausten 
käyttöä, on paras keino vähentää jätteiden keräämisestä aiheutuvia suoria päästöjä; 

106.  painottaa, että ekologinen esilajittelu ja materiaalin kierrättäminen ehkäisevät 
merkittävästi suorien päästöjen syntymistä kaatopaikoilla; 

107.  katsoo, että on tarkoituksenmukaista välttää jätteiden kuljettamista pitkien matkojen 
päähän, koska näin voidaan rajoittaa jätealan suoria päästöjä; katsoo, että jätteiden 
kuljettamista rajojen yli olisi siksi rajattava alueellisesti; katsoo, että kierrätettävän 
materiaalin vienti EU:n ulkopuolelle olisi lopetettava "päästöjen viennin" välttämiseksi 
ja arvokkaiden raaka-aineiden pitämiseksi EU:ssa; 
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108.  katsoo, että jäsenvaltioiden olisi phasing-out-vaiheen jälkeen keskipitkällä aikavälillä 
kokonaan luovuttava lajittelemattoman talousjätteen viemisestä kaatopaikoille, koska 
nykyisten kierrätysjärjestelmien parempi hyödyntäminen tai kokonaan uusien 
järjestelmien rakentaminen parantaa jätteiden käsittelyä kokonaisuudessaan ja koska 
niissä hyödynnetään nykyisen tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia kasvihuonekaasujen 
vähentämiseen; vaatii tässä yhteydessä pakollista metaanin talteenottoa kaatopaikoilla 
lämmöntuotantoa varten; 

109.  katsoo, että energian tuottaminen esilajitelluista jätteistä ja siihen liittyvä sähkön ja 
lämmön yhteistuotanto, jonka päästöjä valvotaan tarkasti, mahdollistaa hyvin tehokkaan 
energiantuotannon, jota voidaan luotettavasti käyttää välillisten 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen; 

110.  katsoo, vuoden 2012 jälkeistä aikaa koskevasta sopimuksesta käytävät neuvottelut ja 
kolmansien maiden mukaanottamisen huomioon ottaen, että eurooppalaisten 
jätteidenkäsittelynormien järjestelmällinen siirtäminen voi mahdollistaa 
kehityspoliittisten tavoitteiden – kuten ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun 
parantamisen – yhdistämisen uusiin taloudellisiin mahdollisuuksiin ja siten edistää 
globaalia ilmastonsuojelua; 

111.  kehottaa komissiota teettämään tutkimuksen jätealan sisällyttämisestä päästökauppaan ja 
sen ja CDM-hankkeiden yhteensopivuudesta; 

Mukauttaminen 

112.  muistuttaa komission vihreästä kirjasta "Sopeutuminen ilmastonmuutokseen Euroopassa 
– vaihtoehdot EU:n toimille" antamassaan päätöslauselmissa esittämistään vaatimuksista 
ja odottaa, että julkisen kuulemisprosessin tulokset saadaan vuoden 2008 lopussa, kuten 
komissio on luvannut; 

113.  painottaa tässä yhteydessä vielä kerran, että toissijaisuusperiaatetta on noudatettava 
asianmukaisesti, koska EU:n alueelliset ja paikalliset elimet pystyvät omien 
kokemustensa perusteella paremmin reagoimaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin; 

114.  painottaa uudelleen, että mukauttamistoimien on oltava yhdenmukaisia ja että niitä on 
koordinoitava yhtenäisesti EU:n tasolla ja että on tutkittava mahdollisten synergioiden 
syntyminen; toistaa vaatimuksensa mukauttamistoimien EU:n laajuisesta suunnittelusta; 

Terveys 

115.  painottaa EU:n koordinoijan roolia erityisesti helleaaltoja, ikiroutakausia ja tulvia 
koskevien varhaisvaroitusjärjestelmien luomisessa sekä terveyttä, sairautta, säätä ja 
ympäristöä koskevien tietojen järjestelmällisen keräämisen parantamisessa; 

116.  toteaa, että mahdollisia toteutettavia toimia voisivat olla katastrofivalmiuden, julkisen 
terveydenhuollon ja hätätapauksissa tarvittavan valmiuden parantaminen, terveyttä 
edistävien toimien tukeminen kaikilla aloilla sekä tietoisuutta lisäävät toimet, kuten 
uusista terveysvaaroista tiedottaminen, varoittaminen ja käytännön ohjeiden antaminen 
siitä, miten voi välttää niille altistumista; 
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Kasvu ja työllisyys 

117.  katsoo, että Euroopalla on globaalissa kilpailussa talouden vähäpäästöisyydestä 
erinomaiset lähtökohdat ja että sen olisi hyödynnettävä tätä tilannetta sysätäkseen 
liikkeelle innovaation aallon, joka synnyttää - täysin Lissabonin strategian mukaisesti - 
uusia kilpailukykyisiä yrityksiä ja työpaikkoja puhtaan teknologian alalla; 

118.  varoittaa pessimismistä, joka voi johtaa ilmastonmuutoksen ja sen torjumiseen 
tarkoitettujen poliittisten toimien tarjoamien taloudellisten mahdollisuuksien 
menettämiseen sekä tehokkuudesta, innovaatioista, raaka-aineista ja tulevaisuuden 
teknologiasta käytävän kilpailun häviämiseen ja markkinoiden menettämiseen; 

119.  katsoo, että kasvu- ja työllisyyspotentiaalia voidaan hyödyntää täysimääräisesti vain, jos 
samalla mahdollistetaan markkinoillepääsy ja poistetaan byrokraattiset esteet, niin että 
käytettävissä olevaa teknologiaa voidaan myös käyttää; 

120.  kehottaa jäsenvaltioita tarkistamaan nykyisten säännösten yhteensopivuuden 
ilmastopoliittisten tavoitteiden kanssa ja kehittämään kannustinmekanismeja 
vähäpäästöiseen talouteen siirtymisen helpottamiseksi; 

121.  kehottaa jäsenvaltioiden työmarkkinaosapuolia kehittämään yhdessä talousstrategioita 
asianomaisille aloille, niin että olemassa oleva potentiaali tunnistetaan ja hyödynnetään 
strategisesti; 

Tulevaisuuden teknologian edistäminen 

122.  katsoo, että integroidussa EU:n ilmastopolitiikassa on resurssien turvaamiseksi tulevia 
sukupolvia varten aloitettava toimet, jotka koostuvat päästövähennysten ja niistä 
riippumattoman teknologisen uudistusprosessin yhdistelmästä; 

123.  ehdottaa, että integroidussa EU:n ilmastopolitiikassa laadittaisiin ehdotuksia 
perusluonteisiksi kannustinmekanismeiksi ja tukitoimiksi, niin että voidaan aloittaa 
tarvittava teknologian uudistaminen, vähentää kalliista, uudesta tekniikasta aiheutuvia 
juoksevia kuluja ja vahvistaa tulevaisuudessa tiukempia vähentämistavoitteita ja 
saavuttaa ne; 

124.  ehdottaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi rinnakkaistoimia, kuten ekonomien, 
insinöörien ja yksityissektorin osallistumista institutionalisoituun, samanaikaisesti 
toteutettavaan "Kioto-Plus"-prosessiin, jota voidaan verrata otsonikerroksen suojelua 
koskevan Montrealin pöytäkirjan yhteydessä toteutettuun menestyksekkääseen 
menettelyyn; 

125.  vaatii perustamaan eurooppalaisen ilmastorahaston tai perustamaan jäsenvaltioihin 
vastaavia rahastoja, jotka rahoitetaan päästökauppajärjestelmästä saatavista 
huutokauppatuloista, ja näkee tässä mahdollisuuden luoda pääoma sellaisen tulevan 
ilmastopolitiikan rahoittamiseen, johon sisältyviä yksittäisiä toimia ja niihin tarvittavia 
investointeja voidaan nyt suunnitella vain rajallisesti; 
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126.  ehdottaa käyttämään tämän pääoman pääomamarkkinoilla, jotta mahdollistetaan varojen 
palautuminen taloudellisille toimijoille sekä (uudelleen)investoinnit tulevaisuuden 
teknologiaan ja jotta – sen sijaan että asiasta päätettäisiin lainsäädäntöteitse - jätetään 
markkinoiden päätettäväksi, mitä tekniikoita tulevaisuudessa käytetään keskipitkän ja 
pitkän aikavälin ilmastonsuojelutavoitteiden saavuttamiseen; 

127.  korostaa tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman merkitystä puhtaiden 
energiamuotojen kehittämiselle ja kehottaa neuvostoa ja komissiota tukemaan niiden 
priorisointia myös seuraavissa tutkimuksen puiteohjelmissa; 

Älykkäät tietokonejärjestelmät ja tieto- ja viestintätekniikka 

128.  ehdottaa, että neuvoston tulevat puheenjohtajat tekevät tulevaisuuden alasta tieto- ja 
viestintätekniikasta ja sen merkityksestä ilmastonmuutoksen torjunnalle ja siihen 
mukautumiselle yhden puheenjohtajakautensa painopistealueista; 

129.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita yhteistyössä teollisuuden, kuluttajien, viranomaisten, 
korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa edistämään energiatehokkuuden 
parantamiseen – ennen kaikkea sähköverkkojen parantamiseen, rakennusten 
energiatehokkuuden optimointiin ja älykkään valaistuksen kehittämiseen – tarkoitettujen 
tietokone- ja tieto- ja viestintätekniikka-avusteisten menetelmien testausta, validointia, 
käyttöönottoa ja levittämistä; 

Rahoitus ja talousarvioon liittyvät kysymykset 

130.  katsoo, että EU:n olisi unionin solidaarisuusperiaatteen mukaisesti sitouduttava sekä 
ilmastonmuutoksen torjuntaan tarkoitetun teknologian tutkimuksen ja kehittämisen ja 
ilmastoasioita koskevan kehitysavun kaltaisten ydinalojen että rajat ylittävien 
mukauttamistoimien, tehokkuuden lisäämisen ja katastrofiavun rahoittamiseen; 

131.  kehottaa komissiota laatimaan luettelon kaikista olemassa olevista rahoitusvälineistä ja 
niiden merkityksestä Euroopan ilmastonsuojelutavoitteille ja esittämään tämän 
"ilmastotilintarkastuksen" perusteella tulevaa rahoituskehystä koskevia ehdotuksia, niin 
että talousarvion budjettikohtia voidaan mukauttaa ilmastopolitiikan vaatimuksiin; 

132.  kehottaa neuvostoa pohtimaan EU:n talousarviossa tiettyihin tarkoituksiin varattuihin, 
käyttämättä jääneisiin määrärahoihin liittyviä ongelmia, jotta nämä määrärahat voidaan 
mahdollisesti siirtää ilmastopoliittisiin tarkoituksiin; 

133.  ehdottaa budjettivallan käyttäjänä, että se yhdessä neuvoston kanssa vahvistaa 
seuraavissa rahoitusnäkymissä ensisijaiseksi prioriteetiksi ilmastonmuutoksen ja toimet 
sen torjumiseksi; 

Koulutus, ammatillinen koulutus ja tietoisuuden lisääminen 

134.  kehottaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia luomaan uusia ammatinkuvia ja 
mukauttamaan sekä käytännön ammattikoulutusta että ammattikouluja ja 
ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa annettavaa koulutusta taloudellisesta 
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rakennemuutoksesta johtuviin työllisyyttä koskeviin haasteisiin, ja toteaa että 
ilmastonmuutos ja sen vaikutukset nopeuttavat tätä muutosta; 

135.   pitää ehdottoman välttämättömänä, että kansalaiset saavat vielä paljon enemmän tietoa 
energian säästämisestä, energiatehokkuudesta ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä ja 
vaatii siksi yleisten, yksinkertaisten tehokkuusstandardien laatimista kaikille 
jokapäiväisen elämän aloille; 

136.  kehottaa jäsenvaltioita aloittamaan yhdessä sähköntuottajien kanssa vuoropuhelun 
kansalaisten kanssa, vakuuttaakseen yleisen mielipiteen siitä, että on energia- ja 
ilmastopoliittisesti välttämätöntä lisätä energiatehokkuutta nykyaikaistamalla fossiilisilla 
polttoaineilla toimivia voimaloita, ja keskustellakseen samalla myös hiilidioksidin 
talteenotosta ja varastoinnista; 

137.  viittaa Euroopan liikkuvuusviikon puitteissa toteutettuihin onnistuneisiin hankkeisiin, 
kuten "autottomaan päivään" ja korostaa, että on tärkeää saada kansalaiset pohtimaan 
urbaania liikkuvuuttaan ja saada heidät kyseenalaistamaan käyttäytymisensä liikenteen 
osapuolina kaupungeissa, niin että "yksilöiden liikkuvuuden" käsitettä ei rajata 
tarkoittamaan ainoastaan oman henkilöauton käyttöä, vaan että se koskee kaikkia 
henkilöliikenteen muotoja kaupungeissa ja taajamissa, kuten kävelyä, pyöräilyä, 
kimppakyytiä, taksikyytiä ja julkista lähiliikennettä; 

138.  pitää myönteisenä maailman suurimpien kaupunkien kokoontumista C40:n puitteissa 
keskustelemaan erityisesti kasvihuonekaasujen globaalissa vähentämisessä hyviksi 
osoittautuneista toimista ja oppiakseen toisiltaan; 

139.  painottaa erityisesti, että paikalliselle väestölle on tiedotettava, että sitä on kuultava ja 
että sen on saatava osallistua päätöksentekoon, ja rohkaisee kaupunkikeskuksia ja 
suurkaupunkialueita vahvistamaan erityisiä päästöjenvähentämistavoitteita ja panemaan 
ne täytäntöön paikallisten innovatiivisten rahoitusohjelmien avulla; 

140.  ehdottaa, että paikalliset ja alueelliset viranomaiset, läänit, kaupunginosat ja kunnat ja 
ennen kaikkea julkiset laitokset, koulut tai lasten ja nuorten hoitolaitokset järjestävät 
"energiansäästökilpailuja", energiansäästömahdollisuuksia koskevan yleisen 
tietoisuuden lisäämiseksi sekä kansalaisten osallistuttamiseksi ja heille tiedottamiseksi; 

141.  ehdottaa komissiolle, että se julistaa pidettäväksi resurssien tehokasta käyttöä koskevan 
eurooppalaisen teemavuoden tiedottaakseen kansalaisille kaikilla politiikan tasoilla 
resurssien tehokkaammasta käytöstä ja ottaa ilmastonmuutoksen lähtökohdaksi 
käydäkseen intensiivistä keskustelua resurssien saatavuudesta ja niiden käytöstä; 

142.  katsoo, että EU:n olisi lisättävä tietoisuutta siitä, että juomaveden riittävä saanti ei ole 
itsestäänselvyys; 

143.  katsoo, että mainonta ja tuotteista tiedottaminen ovat tärkeitä keinoja lisätä kuluttajien 
tietoisuutta kulutushyödykkeen ympäristökustannuksista ja muuttaa 
kulutuskäyttäytymistä; varoittaa kuitenkin "viherpesusta" (greenwashing) ja kehottaa 
kansallisia ja eurooppalaisia teollisuusliittoja laatimaan aloilleen mainontaa koskevat 
säännöt, tuomitakseen harhaanjohtavan mainonnan ja tuotteiden ympäristövaikutuksia 
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koskevat väärät väittämät sekä noudattaakseen olemassa olevia eurooppalaisia 
mainontaa koskevia säännöksiä; 

144.  katsoo, että on tärkeää edistää ennen kaikkea alueellisia ja sesonkituotteita käymällä 
vuoropuhelua kansalaisten ja vähittäiskaupan kanssa ja harkita lihatuotteiden 
tuotantotavasta tiedottamista kuluttajille näiden päätöksenteon helpottamiseksi ja 
tehokarjanhoidon ilmastovaikutuksista tiedottamiseksi; 

145.  pitää vakavana ongelmana sitä, että kansalaiset eivät tiedä tarpeeksi ilmastonmuutoksen 
torjumiseen tarkoitetuista toimista; kehottaa siksi EU:ta ja sen jäsenvaltioita sekä 
alueellisia ja kunnallisia viranomaisia ja laitoksia suunnittelemaan ja toteuttamaan 
yhdessä lehdistön, radion ja tv:n ja on-line-viestimien kanssa euroopanlaajuisen 
tiedotuskampanjan ilmastonmuutoksen syistä ja vaikutuksista sekä resurssien 
vähenemisestä; toteaa, että tiedotuskampanjassa olisi painotettava yksilön 
mahdollisuuksia muuttaa käyttäytymistään jokapäiväisessä elämässä sekä tiedotettava 
paremmin ja ymmärrettävämmin eurooppalaisten ja kansallisten viranomaisten työstä 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi; 

146.  on ilahtunut suurten yritysten aloitteista pyrkiä yhdessä henkilöstön ja keskisuurten 
alihankkijoiden kanssa yrityksen sisäisiin päästöjenvähentämistavoitteisiin ja käyttää 
julkisia viestintästrategioita kestävien tuotanto- ja kulutusmallien edistämiseen; 
rohkaisee jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla toimivia elinkeinoelämän järjestöjä 
korostamaan kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa erityisenä kilpailuetuna; 

2050 – Tulevaisuus alkaa tänään 

147.  korostaa, että ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia on torjuttava pitkän aikavälin 
poliittisilla toimilla ja että niiden perustana olevat strategiset päätökset on pantava 
täytäntöön johdonmukaisesti eikä alistettava niitä lyhytaikaisille poliittisille tavoitteille; 

148.  painottaa, että ilmastonmuutokseen liittyvien ongelmien monitahoisuuden edessä ei saa 
antautua, vaan että on osoitettava visionääristä halua muuttaa tilannetta ja pyrittävä 
poliittisen, taloudellisen ja yhteiskunnallisen johtajuuden avulla vastaamaan niihin 
taloudellisiin, ekologisiin ja sosiaalisiin haasteisiin, jotka energia- ja ilmastopoliittinen 
käännekohta – raaka-aineiden väheneminen – meille asettaa; 

149.  korostaa, että on välttämätöntä, Euroopan unionin perustamisajatusta lähtökohtana 
käyttäen, tehdä päätöksiä, jotka perustuvat vakuuttuneisuuteen niiden tarpeellisuudesta 
ja oikeellisuudesta, ja käyttää ainutlaatuista tilaisuutta muovata yhteisön tulevaisuutta 
strategisen toiminnan avulla; 

o 

o o 

150. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä UNFCCC:n sihteeristölle, pyytäen 
välittämään sen edelleen kaikille sopimuspuolille, jotka eivät ole EU:n jäsenvaltioita, ja 
sopimuksessa mainituille tarkkailijoille. 
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LIITE A: 
VALIKOIMA ILMASTONSUOJELUA EDISTÄVIÄ 

EU:N YMPÄRISTÖSÄÄDÖKSIÄ 

Voimassa olevat säädökset: 
– Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien 

suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta1, 

– Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien 
sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta2 sekä siihen liittyvät säädökset, 

– Neuvoston direktiivi 93/12/ETY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1993, tiettyjen 
nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuudesta3 sekä siihen liittyvät säädökset, 

– Neuvoston direktiivi 96/61/EY, annettu 24 päivänä syyskuuta 1996, ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi4 sekä siihen liittyvät 
säädökset, 

– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/70/EY, annettu 13 lokakuuta 1998, 
bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston direktiivin 93/12/ETY 
muuttamisesta5 sekä siihen liittyvät säädökset, 

– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista6, 

– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/80/EY, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2001, tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien 
epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta7 sekä siihen liittyvät säädökset, 

– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/91/EY, annettu 16 päivänä 
joulukuuta 2002, rakennusten energiatehokkuudesta8, 

– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä 
lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta9 sekä siihen 
liittyvät säädökset, 

                                                 
1 EYVL L 375, 31.12.1991, s. 1. 
2 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7. 
3 EYVL L 74, 27.3.1993, s. 81. 
4 EYVL L 257, 10.10.1996, s. 26. 
5 EYVL L 350, 28.12.1998, s. 58. 
6 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1. 
7 EYVL L 309, 27.11.2001, s. 1. 
8 EYVL L 1, 4.1.2003, s. 65. 
9 EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32. 
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– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/105/EY, annettu 16 päivänä 
joulukuuta 2003, vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta 
annetun neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta1, 

– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/12/EY, annettu 11 päivänä 
helmikuuta 2004, pakkauksista ja pakkausjätteestä annetun direktiivin 94/62/EY 
muuttamisesta2, 

– Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 549/2004, annettu 10 päivänä 
maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista 
(puiteasetus)3, 

– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/32/EY, annettu 6 päivänä 
heinäkuuta 2005, energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien 
vaatimusten puitteista sekä neuvoston direktiivin 92/42/ETY ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivien 96/57/EY ja 2000/55/EY muuttamisesta4, 

– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/40/EY, annettu 17 päivänä 
toukokuuta 2006, moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöistä ja neuvoston 
direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta5 sekä siihen liittyvät säädökset, 

– Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin puiteohjelmasta (20072013) 18 päivänä joulukuuta 2006 tehty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006(EY)6, 

– Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007, annettu 20 päivänä 
kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja 
hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja 
huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta7 sekä siihen liittyvät säädökset, 

                                                 
1 EUVL L 345, 31.12.2003, s. 97. 
2 EUVL L 47, 18.2.2004, s. 26–32. 
3 EUVL L 96, 31.3.2004, s. 1. 
4 EUVL L 191, 22.7.2005, s. 29. 
5 EUVL L 161, 14.6.2006, s. 12. 
6 EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1. 
7 EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1. 
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Lainsäädäntöehdotukset: 

– ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/87/EY 
muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön 
järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi (2008/0013 (COD)) (KOM(2008) 
16 lop.), 

– Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden pyrkimyksistä 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjään osana yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumusten täyttämistä vuoteen 2020 mennessä {KOM(2008) 
30 lopullinen} {SEK(2008) 17 lop.}, 

– Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi hiilidioksidin geologisesta 
varastoinnista ja neuvoston direktiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY, direktiivien 
2000/60/EY, 2001/80/EY, 2004/35/EY ja 2006/12/EY sekä asetuksen (EY) 
N:o 1013/2006 muuttamisesta {KOM(2008) 30 lopullinen} {SEK(2008) 54} 
{SEK(2008) 55} /* KOM/2008/0018 lop. – COD 2008/0015 */ (KOM(2008) 
18 lopullinen), 

– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä {KOM(2008) 30 lopullinen} {SEK(2008) 57} 
{SEK(2008) 85} /* KOM/2008/0019 lop. – COD 2008/0016 */ (KOM(2008) 
19 lopullinen), 

– Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta 
uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden 
hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi /* KOM/2007/0856 lop. – 
COD 2007/0297 */ (KOM(2007) 856 lopullinen), 
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LIITE B: 
ILMASTONMUUTOSTA JA ENERGIAA KOSKEVAT 
EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAT 

 
– Euroopan parlamentin 17. marraskuuta 2004 antama päätöslauselma Euroopan unionin 

strategiasta Buenos Airesin ilmastonmuutoskokouksessa (COP-10),1 

– Euroopan parlamentin 13. tammikuuta 2005 antama päätöslauselma Buenos Airesin 
ilmastonmuutoskonferenssin tuloksista,2 

– Euroopan parlamentin 12. toukokuuta 2005 antama päätöslauselma kansallisten 
asiantuntijoiden ilmastonmuutosseminaarista,3 

– Euroopan parlamentin 16. marraskuuta 2005 antama päätöslauselma maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutoksen torjumisesta,4 

– Euroopan parlamentin 18. tammikuuta 2006 antama päätöslauselma 
ilmastonmuutoksesta,5 

– Euroopan parlamentin 1. kesäkuuta 2006 antama päätöslauselma energiatehokkuudesta 
annetusta vihreästä kirjasta "Enemmän tuloksia vähemmällä", 

 
– Euroopan parlamentin 4. heinäkuuta 2006 antama päätöslauselma ilmailun 

ilmastonmuutosvaikutusten vähentämisestä,6 

– Euroopan parlamentin 26. lokakuuta 2006 antama päätöslauselma Euroopan unionin 
strategiasta Nairobin ilmastonmuutoskokouksessa (COP 12 ja COP/MOP 2),7 

– Euroopan parlamentin 14. joulukuuta 2006 antama päätöslauselma Euroopan strategiasta 
kestävän, kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi — Vihreä kirja,8 

– Euroopan parlamentin 14. helmikuuta 2007 antama päätöslauselma ilmastonmuutoksesta,9 

– Euroopan parlamentin ……. antama päätöslauselma Euroopan unionin ja uhanalaisimpien 
köyhien kehitysmaiden välisen maailmanlaajuisen ilmastonmuutosliittouman luomisesta 
(2008/2131(INI)),10 

                                                 
1 EUVL C 210, 18.8.2005, s. 81. 
2 EUVL C 247, 6.10.2005, s. 144. 
3 EUVL C 92, 20.4.2006, s. 384. 
4 EUVL C 280, 18.11.2006, s. 120. 
5 EUVL C 287, 24.11.2006, s. 182. 
6 EUVL C 303, 13.12.2006, s. 119. 
7 EUVL C 313, 20.12.2006, s. 439. 
8 EUVL C 317, 23.12.2006, s. 876. 
9 EUVL C 287, 29.11.2007, s. 344. 
10  
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PERUSTELUT 

 
Be the change you want to see in the world 

Mahatma Gandhi 
 
 
Ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen valiokunnan perustaminen on Euroopan 
parlamentin vastaus ja panos, jolla pyritään tekemään ilmastonmuutokseen liittyvästä 
haasteesta prioriteetti unionin sekä kansainvälisen tason toimissa. Se jälkeen, kun 
puhemieskonferenssissa oli 19. huhtikuuta 2007 tehty päätös ehdottaa parlamentille 
ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen valiokunnan asettamista ja 25. huhtikuuta 2007 
pidetyssä täysistunnossa oli päätetty asettaa kyseinen väliaikainen valiokunta, vastaperustettu 
ilmastonmuutosta käsittelevä väliaikainen valiokunta piti järjestäytymiskokouksen 
22. toukokuuta 2007. Parlamentti päätti 18. helmikuuta 2008 jatkaa ilmastonmuutosta 
käsittelevän väliaikaisen valiokunnan toimikautta 9. helmikuuta 2009 asti. Ilmastonmuutosta 
käsittelevän väliaikaisen valiokunnan välikertomus ilmastonmuutokseen liittyvistä faktoista, 
johtopäätöksistä ja päätössuosituksista esitettiin täysistunnossa 21. toukokuuta 2008: Tässä 
mietinnössä valmistellaan suosituksia, jotka koskevat EU:n tulevaa integroitua 
ilmastonsuojelupolitiikkaa ja joiden avulla pyritään tasoittamaan tietä kohti vähän 
hiilipäästöjä aiheuttavaa taloutta. Samalla sillä pyritään koordinoimaan EP:n yhteistä kantaa 
liittyen neuvotteluihin ilmastonmuutoksia koskevasta tulevasta kansainvälisestä 
sopimuksesta. 
 
Sen laatimisen pohjana on käytetty kaikkia ilmastonmuutosvaliokunnan toimiensa yhteydessä 
keräämiä tietoja, ja sen lähtökohtana on, että tällä hetkellä on olemassa perusteltu tieteellinen 
yhteisymmärrys siitä, mikä merkitys ihmisen aiheuttamilla kasvihuonekaasujen päästöillä on 
maailman ilmaston kannalta, ja että suoritetut riskien arvioinnit merkitsevät välitöntä toimien 
tarvetta. 
 
Esittelijä on vakuuttunut siitä, että ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ei ole mitään 
yleistä patenttiratkaisua, vaan ilmastonsuojelupolitiikka edellyttää meidän lisäävän 
tehokkuutta merkittävästi ja toisaalta hallinnoivan resursseja entistä paremmin. Meidän on 
kuitenkin myös oltava valmiita uudenlaisiin toimiin. Kyse ei ole ilmaston luonnollisista 
muutoksista, vaan ihmisen aiheuttamasta maapallon keskilämpötilan noususta. Se on 
seurausta elämäntyylistä, jossa resursseja haaskataan niiden säilyttämisen asemesta. 
Tavoitteena ei siis ole kestävä kehitys tavalla, joka vastaisi nykyisten sukupolvien tarpeita 
tulevien sukupolvien mahdollisuuksia vaarantamatta. 
 
Tämä mietintö jakautuu 23 alueeseen: 
 
1. Ilmastopoliittiset periaatteet ja suuntaviivat 
 
Ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen valiokunnan mietintöön sisältyvät 
ilmastopoliittiset periaatteet ja suuntaviivat perustuvat Euroopan parlamentin kantaan, joka on 
jo ilmaistu ilmastonmuutosta koskeneissa 13 päätöslauselmassa tämänhetkisen 6. vaalikauden 
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aikana. Samalla korostetaan erityisesti, että ilmastonmuutos on ymmärrettävä horisontaalisena 
politiikanalana, joka on otettava huomioon kaikissa lainsäädäntöhankkeissa. 
 
Se käsittää ensisijaisesti sovitut ja sittemmin monasti vahvistetut keskeiset tavoitteet, joita 
ovat esimerkiksi maailman ilmastonmuutoksen rajoittaminen 2 celsiusasteeseen, 20 %:n 
vähentämistavoite vuoteen 2020 mennessä (tai 30 %:n tavoite, jos muut teollisuusmaat 
sitoutuvat vastaaviin päästövähennyksiin) tai 60–80 %:n vähentämistavoite vuoteen 2050 
mennessä vuoteen 1990 verrattuna. 
 
Euroopan unionin johtava ja identiteettiä muokkaava asema kansainvälisestä taistelussa 
maapallon lämpenemistä vastaan merkitsee Euroopan kansalaisille velvollisuutta paitsi 
määrittää keskipitkän ja pitkän aikavälin ilmastonsuojelutavoitteita, myös toteuttaa niitä 
kauaskantoisten poliittisten toimien avulla. Se vaatii myös, että Euroopan kansalaisia 
edustavat nykyiset ja tulevat elimet ja edustajat pitävät näitä ilmastopoliittisia periaatteita 
ohjenuoranaan eivätkä luovu tarvittavien ilmastonmuutostavoitteiden toteuttamisesta. 
 
 
2. Kansainvälinen ulottuvuus 
 
Neuvottelut vuoden 2012 jälkeisestä sopimuksesta on saatava onnistuneesti päätökseen 
vuoden 2009 lopulla Kööpenhaminassa pidettävässä ilmastokonferenssissa (COP 15), jotta 
voidaan välttää väli sitoumusten ensimmäisen ja toisen kauden välillä. Kansainvälinen 
sitoutuminen on tärkeää myös, koska ilmastonmuutos voi entisestään pahentaa 
kansainvälisten suhteiden konfliktialttiutta esimerkiksi liittyen ympäristöstä johtuvaan 
muuttoon, maan menettämiseen ja rajariitoihin, jotka johtuvat tulvista ja rannikkojen 
vetäytymisestä, ja resursseihin liittyvien selkkausten vuoksi, jotka aiheutuvat maatalousmaan 
vähenemisestä tai leviävästä vesipulasta. 
 
 
3. Energia 
 
Vuoden 2006 World Energy Outlookin mukaan primaarienergiankulutuksen kannalta tärkein 
energialähde on raakaöljy, jonka osuus on noin 35 %. Sitä seuraavat hiili 25 %:n ja maakaasu 
21 %:n osuudella. Luotettavien lähteiden ja ennusteiden mukaan koko maailman ja Euroopan 
energiantarve kasvaa huomattavasti vuoteen 2020 mennessä ja sen jälkeen. Esimerkiksi 
kansainvälinen energiavirasto odottaa maailman energiantarpeen kasvavan vähintään 60 % 
vuoteen 2030 mennessä. Tähän liittyy yhä suuremmassa määrin myös jakelua koskeva 
ongelma, sillä entistä suurempi energiantarve kehittyvissä valtioissa vain pahentaa kilpailua 
fossiilisten polttoaineiden turvallisesta saannista tulevina vuosina etenkin, koska halvan ja 
ylen määrin saatavissa olevan fossiilisen energian aikakausi on päättymässä. 
 
Kasvava tarve aiheuttaa koko maailmaa koskevia valtavia haasteita. Vaikuttaa samalla 
epätodennäköiseltä, että maailman kasvavan väestön yhä suurempaa energiantarvetta 
voitaisiin tyydyttää vain tehokkuutta lisäämällä. Siksi lähivuosien investointipäätökset 
määrittävät energiajärjestelmän rakennetta ja eri energiamuotojen osuutta tulevina 
vuosikymmeninä. 
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4. Biopolttoaineet 
 
Tämänhetkinen biopolttoaineita koskeva politiikka on johtanut tavoitteita koskevaan 
ristiriitaan. Toisaalta elintarvikkeista on pulaa ja niiden hinnat nousevat, ja toisaalta 
energiantarve lisääntyy ja etsitään vaihtoehtoisia polttoaineita. Kestävän 
biopolttoainepolitiikan tarve on näin yhä suurempi, ja sen avulla tulisi pyrkiä sekä 
määrittämään kestävyyttä koskevia perusteita ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden 
tuotannolle että tukemaan niiden toisen sukupolven kehittämistä ilman mitään ideologiaa. 
 
 
5. Energiatehokkuus 
 
Tämänhetkiset tieteelliset tiedot puhuvat selvää kieltä: Energian loppukulutuksesta 40 % 
tapahtuu rakennussektorilla, ja samalla 33 % kaikista kasvihuonekaasujen päästöistä johtuu 
rakennetusta ympäristöstä. Näin rakennussektorilla (asuinrakennukset sekä liike- ja julkiset 
tilat) on valtava ja kustannustehokas hiilidioksidin vähentämispotentiaali lämpöeristeiden 
sekä lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden sekä sähkö- ja tuuletuslaitteiden modernisoinnin kautta. 
Keskeisellä sijalla tässä on erityisesti kysymys siitä, millaisia kannustimia voidaan luoda 
tällaisten tarpeellisten suuren mittakaavan nykyaikaistamishankkeiden aloittamiseksi. 
 
 
6. Liikkuvuus ja logistiikka 
 
Liikenteen kasvun erottaminen yleisesti taloudellisesta kasvusta on EU:n liikennepolitiikan 
keskeinen tavoite. Kuitenkin kuljetuspalveluiden kysyntä on kasvanut bkt:tä nopeammin, ja 
liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen jo suuri osuus EU:ssa kasvaa edelleen. Tällä hetkellä 
noin kolmannes energian loppukulutuksesta EU:ssa tapahtuu liikenteessä, ja liikenneala on 
lähes täysin (97 %) riippuvainen raakaöljyyn perustuvista polttoaineista (bensiini ja 
dieselöljy). 
 
Liikkuvuus kaupungeissa liittyy toisaalta suoraan yksilöiden elämänlaatuun, mutta toisaalta 
juuri kaupunkien yksityisliikenne aiheuttaa merkittävässä määrin kasvihuonekaasujen 
päästöjä ja muita ympäristöongelmia, kuten ilman saastumista ja melua. Monien kansalaisten 
elämänlaadun parantamisen asemesta kansalaisiin kohdistuu kielteisiä terveysvaikutuksia, 
jotka voivat haitata heitä paljonkin. 
 
Tässäkään yhteydessä emme saa väistää haasteita. Viime kädessä myös liikennesektorilla on 
otettava huomioon EU:n ilmastotavoitteet, joiden mukaan päästöjä on vuoteen 2020 mennessä 
vähennettävä ainakin 20 % vuoden 1990 tasosta, ja energiatehokkuutta on samalla 
parannettava 20 %. Siksi meidän on yhdessä vastattava kysymykseen, miten saamme 
tasapainoon Euroopan teollisuus- ja yhteiskuntamallin, joka perustuu ihmisten ja tavaroiden 
nopeaan liikkuvuuteen, ja toisaalta tarvittavan raaka-aineiden tehokkaan käytön kestävän 
kehityksen mukaisesti. 
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7. Matkailu ja kulttuurikohteet 
 
UNESCOn mukaan ilmastonmuutoksen vaikutukset uhkaavat 10 %:a kaikista maailman 
kulttuurimuistomerkeistä ja maailman kulttuurimaisemista. Tällä on suuri vaikutus myös 
matkailuun, sillä Maailman matkailujärjestön (UNWTO) mukaan Eurooppa on maailman 
tärkein matkailukohde ja vuonna 2006 Eurooppaan kohdistui 55 % kaikista kansainvälisistä 
turistimatkoista. Ilmastonmuutos voi tunnetusti aiheuttaa matkailijavirtojen muutoksia, jotka 
merkitsisivät asianomaisille alueille suurta taloudellista haittaa. 
 
 
8. Päästökauppajärjestelmä ja teollisuuden päästöt 
 
Euroopan unioni on päästökauppajärjestelmällään luonut ainutlaatuisen välineen 
päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi mahdollisimman tehokkaalla tavalla. 
Ensimmäinen monikansallinen päästökauppajärjestelmä otettiin käyttöön 1. tammikuuta 
2005. Ensimmäinen tämänkaltainen järjestelmä on etenkin esikuvana kansainvälisille 
kumppaneillemme. 
 
23. tammikuuta 2008 EU:n komissio esitti direktiiviehdotuksen päästökauppajärjestelmän 
muuttamiseksi. Päästökauppaan liittyvien tulevien vähennystavoitteiden määrittämiseksi tulisi 
ottaa huomioon erityisesti myös investointisyklit (uusien tuotantomenetelmien käytettävyys, 
pääomien tarve, aikatekijät). 
 
 
9. Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi 
 
Kansainvälinen energiavirasto odottaa maailman energiantarpeen kasvavan vähintään 60 % 
vuoteen 2030 mennessä. Jo nyt 24 % EU:n jäsenvaltioiden hiilidioksidipäästöistä on peräisin 
hiilivoimaloista. Tässä ei ole niinkään kysymys siitä, miten siirtymistä pois hiilen käytöstä 
voidaan suunnitella, vaan pikemminkin siitä, miten hiiltä voidaan ruveta käyttämään puhtaalla 
tavalla. 
 
YK:n ilmastoneuvosto (IPCC) totesi hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia koskeneessa 
erityiskertomuksessaan ("IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage", 
2005), että hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin menetelmillä voitaisiin vuosisadan 
loppuun mennessä saada aikaan 15–55 % tarvittavasta kasvihuonekaasujen vähentämisestä, ja 
näin voitaisiin täydentää uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistä. Kuitenkin 
kustannukset ja riskit ovat vielä saatavaa taloudellista etua suuremmat. Myös hiilidioksidin 
talteenotto ja varastointi tarvitsee energiaa, ja sen vuoksi sitä toteuttava sähkövoimala 
tarvitsee 10–40 % enemmän primäärienergiaa saman sähkömäärän tuottamiseen. 
Selvittämättä on myös monia varastointipaikkoihin liittyviä kysymyksiä. Hiilidioksidia 
voidaan varastoida vähintään 800 metrin syvyydessä (missä kaasu muuttuu lähes 
nestemäiseen olomuotoon) tyhjillä tai lähes tyhjillä öljy- ja kaasukentillä, 
suolakivimuodostumissa ja syvällä suolaisen veden esiintymissä. Tutkitaan myös 
mahdollisuutta varastoida hiilidioksidi mineralisoidussa muodossa. On kuitenkin 
periaatteellinen riski, että varastot alkavat vuotaa ja vähitellen niistä vapautuu ilmakehään 
pieniä tai yhtäkkiä suuriakin määriä hiilidioksidia. Lisäksi varastointiin ei sovellu 
kaikenlainen maaperä. On myös otettava vakavasti suuren hiilidioksidin talteenottoa ja 
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varastointia koskeva suuren yleisön mahdollinen epäluulo ja huoli. Kaiken kaikkiaan kyse on 
siitä, että hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista voidaan EU:n toimien 
teknologianeutraalius huomioon ottaen keskustella ilman lopputuloksen määrittämistä 
ennalta. 
 
 
10. Maa- ja karjatalous 
 
Ilmastonmuutos asettaa Euroopan ja koko maailman maataloudelle useita yhtäläisiä haasteita. 
Maatalouden on itse vähennettävä päästöjä ja kehitettävä mukautumisstrategioita muuttuviin 
ilmasto-olosuhteisiin. Biomassan ja biopolttoaineiden raaka-aineiden tuottajana maatalous 
toimittaa keskeisiä lopputuotteita merkitykseltään kasvaville energiamuodoille. Lisäksi on 
tuotettava riittävästi elintarvikkeita maailman edelleen kasvavalle väestölle. Ratkaisevassa 
asemassa tässä on juuri karjanhoito. Maailman elintarvikejärjestö FAO ennustaa 
lihantuotannon kasvavan nykyisestä 229 miljoonasta tonnista 465 miljoonaan tonniin vuoteen 
2050 mennessä, ja se ennustaa maidontuotannon kasvavan 580 miljoonasta tonnista 1043 
miljoonaan tonniin. Samalla karjatalous kasvaa nopeammin kuin mikään muu maatalouden 
osa. Samanaikaisesti karjatalous on arvonluontiketjussa vastuussa 18 %:sta koko maailman 
kasvihuonekaasupäästöistä, joten se aiheuttaa kasvihuonekaasuja enemmän kuin liikenne! 
Maatalouskäytäntöjen muutokset, Euroopan ympäristölainsäädäntö sekä yhteisen 
maatalouspolitiikan uusimmat rakenteelliset muutokset, jotka tähtäävät entistä enemmän 
kestävyyteen, johtavat epäilemättä epäsuorasti käytettävissä olevien resurssien entistä 
parempaan käyttöön ja päästöjen vähenemiseen. Emme kuitenkaan saa jättää huomiotta sitä 
tosiseikkaa, että maataloudelta puuttuvat erityiset ilmastonsuojelutavoitteet kuten puuttuvat 
kannustejärjestelmätkin, joilla edistettäisiin jo olemassa olevia vähentämismahdollisuuksia. 
Kuten muillakin aloilla, entistä tärkeämpi on moderni ammattikuva, joka käsittää selvän 
ilmastonsuojelupolitiikkaan koskevan ulottuvuuden. Ilmaston huomioon ottava maatalous 
edellyttää siksi maankäyttöä koskevien uusien tietojen välittämistä, ja nuorten viljelijöiden 
ammattikoulutuksesta on entistä enemmän käsiteltävä ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja 
maataloustuotannon ja ilmaston välistä yhteyttä niin, että huomioon otetaan 
ilmastonmuutoksen maa- ja karjataloudelle asettama haaste. 
 
 
11. Metsät 
 
On selvää, että metsillä on suuri merkitys biosfäärimme kannalta. Yli 30 % koko maapallon 
maapinta-alasta on metsien peitossa, ja metsissä asuu yli kaksi kolmannesta kaikista 
maapallon eliölajeista. Lisäksi metsät sitovat noin 30 % vuotuisista 
kasvihuonekaasupäästöistä. Näin metsillä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hidastamisessa. 
Koska metsillä on monia tehtäviä maapallon ekosysteemissä, niillä ei kokonaisuutena ole 
mitään markkinahintaa. Lisäksi ainakin kolmannes maapallon metsistä kärsii jo 
ilmastonmuutoksen seurauksista. Kokonaisuutena on tunnustettava metsien merkitys 
ympäristön kannalta sekä niiden sosiaaliset funktiot. Voidaankin sanoa, että "metsä on 
enemmän kuin vain puidensa summa". 
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12. Maaperän suojelu 
 
Maaperä on taloudellisen toiminnan tärkein tilaan liittyvä perusta. Maaperän avulla tuotetaan 
90 % kaikista ihmisen käyttämistä elintarvikkeista, eläinten ravinnosta, tekstiileistä ja 
polttoaineista. Koska Euroopan maaperään kohdistuu entistä suurempia ja usein keskenään 
ristiriitaisia vaatimuksia lähes kaikilta teollisuudenaloilta, kuten maataloudesta, 
yksityistalouksista, teollisuudesta ja elinkeinoelämästä, se kärsii nopeammin kuin milloinkaan 
peruuttamattomista vaurioista, joita aiheuttavat maaperän päällystäminen ja eroosio, 
orgaanisten aineiden yhä pienemmät pitoisuudet, saastuminen, suolapitoisuuden 
lisääntyminen, tiivistyminen, maaperän biologisen monimuotoisuuden väheneminen sekä 
tulvat ja maanvyörymät. 
 
Ilmastonmuutoksen, kestävän kehityksen, ympäristön laadun ja maaperän heikkenemisen 
välillä on selvä yhteys. Ilmastonmuutos aiheuttaa myös maaperään kohdistuvia kielteisiä 
vaikutuksia, jotka voivat johtaa maaperän huononemiseen entisestään. Samalla maaperällä on 
humuksen kautta merkittävä rooli ilmakehän hiilidioksidin sitomisessa. Maaperän 
huonontuessa menetetään orgaaninen maaperäaines (ja siihen orgaanisesti sitoutunut 
maaperän hiilidioksidi), ja näin maaperä menettää kykynsä toimia hiilinieluna. Meidän on 
pyrittävä kaikin tavoin vakiinnuttamaan maaperän suojelupolitiikka sopivilla maaperän 
käsittelytoimilla, joissa otetaan huomioon maaperän orgaanisten aineiden merkitys maaperän 
hedelmällisyydelle, veden sitomiskyvylle sekä sen kyvylle toimia hiilinieluna. 
 
 
13. Vesitalous 
 
Ilmastonmuutoksen kielteisten vaikutusten vuoksi ja osittain epäviisaasti hoidetun 
vesitalouden takia veden laatu Euroopan vesistöissä on suurelta osin epätyydyttävä. Veden 
laatua uhkaavat monenlaiset erityiset vaarat, joita aiheuttavat esimerkiksi johdettavat vedet, 
päästöt ja erilaiset vaaralliset aineet. Ihmisen toimet vaikuttavat niin merkittävästi koko 
maapallon vesiin, että vesistöjen toipumiskyky on vaarassa. Vedellä on myös keskeinen 
merkitys ilmastonmuutoksessa, koska se esimerkiksi sulamisveden muodossa saa aikaan 
ilmastoa muuttavia prosesseja, ja muutokset koskevat myös sitä itseään. Ilmastonmuutoksen 
vaikutukset vesitalouteen voivat puolestaan saada aikaan dominovaikutuksen, joka koskee 
monia taloudenaloja, kuten maataloutta (suurempi kastelun tarve), energia-alaa 
(vesivoimapotentiaalin väheneminen ja jäähdytysveden käytettävyyden huononeminen), 
ihmisten terveyttä (veden laadun huononeminen), vapaa-aikaa ja virkistystä (matkailun 
rajoittuminen), kalastusta ja laivaliikennettä, ja sillä on kielteisiä vaikutuksia lajien 
monimuotoisuuteen, joka on jo nyt uhattuna. 
 
Keskeinen vaatimus, joka meidän tulee asettaa itsellemme, on kysymys integroidusta 
vesitaloudesta, joka lähtee nykyisestä ja tulevasta veden tarpeesta ja on näin avainasemassa 
pyrittäessä onnistuneesti käsittelemään ilmastonmuutoksen vaikutuksia käytettävissä oleviin 
vesivaroihin. 
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14. Kalastus 
 
Maailman keskilämpötila on viimeisten sadan vuoden aikana noussut noin 0,6 °C, ja 
merenpinta on noussut 17 senttiä. Tänä aikana sekä meriveden että makeiden vesien lämpötila 
on noussut 0,04 °C samalla, kun pintalämpötila on noussut 0,6 °C. 
 
On ennakoitavissa, että ilmastonmuutos muuttaa merkittävästi merikalastusta ja merellistä 
vesiviljelyä. Ennakoidaan muun muassa lämpötilan nousua ja samalla merenpinnan nousua, 
Atlantin lämpökierron muuttumista, suolapitoisuuden muuttumista sekä eliöiden 
maantieteellisen esiintymisen muuttumista, kalakantojen siirtymistä samoin kuin 
kasviplanktonin määrän vähenemistä. Näin muuttuvalla ilmastolla on suora vaikutus 
yksittäisten eläinten henkiinjäämisasteeseen, levinneisyyteen, hedelmällisyyteen ja 
käyttäytymiseen ja samalla teollisuuden käyttämien kalakantojen kokoon ja levinneisyyteen. 
Tarvitsemme meristrategiadirektiivin mukaisen meriä koskevan kattavan kehyksen, jotta 
voisimme hallita merialueita ja merellisiä resursseja entistä paremmin ja entistä 
kestävämmällä tavalla. 
 
 
15. Jätehuolto ja resurssien hallinta 
 
Jätehuolto ja resurssien hallinta asettavat meille aivan keskeisiä haasteita: toisaalta voidaan 
todeta, että unionin jätelainsäädäntö jo auttaa vähentämään kasvihuonekaasujen nettopäästöjä 
jätealalla. Tämä on eittämättä onnistuminen. Samalla on kuitenkin valitettavasti todettava, että 
jätemäärät kasvavat edelleen kaikista ponnisteluista huolimatta. Tulevaisuutta koskevat 
ennusteen osoittavat samanlaisen suuntauksen. Euroopan ympäristövirasto odottaa 
kotitalousjätteiden määrän kasvavan 25 % vuosina 2005–2020. Kuitenkin se ennustaa jätealan 
päästöjen vähenemistä yli 80 % verrattuna 80-luvun loppuun. 
 
Siksi meidän on panostettava entistä enemmän biologiseen esilajitteluun sekä materiaalin 
kierrätykseen kaatopaikkojen suorien päästöjen välttämiseksi. Lisäksi jätteiden käyttö 
energiantuotantoon ja samanaikaisesti sovellettava sähkön ja lämmön yhteistuotanto on tärkeä 
panos epäsuorien päästöjen vähentämisessä, sillä näin korvataan fossiilisia polttoaineita 
sähkön ja lämmön tuotannossa. Olisi myös varmasti järkevää soveltaa tiukasti 
toissijaisuusperiaatetta. Pitkiä jätekuljetuksia tulisi välttää jätealan suorien päästöjen 
rajoittamiseksi. 
 
 
16. Mukauttaminen 
 
Euroopan parlamentti on jo 10. huhtikuuta 2008 antamassaan päätöslauselmassa komission 
vihreästä kirjasta "Sopeutuminen ilmastonmuutokseen Euroopassa – vaihtoehdot EU:n 
toimille" käsitellyt tätä aihepiiriä perusteellisesti. Nyt käsiteltävä mietintö, jonka on laatinut 
ilmastonmuutosta käsittelevä väliaikainen valiokunta, korostaa vielä, miten tärkeää 
mukautumistoimien johdonmukaisuus ja kattava koordinointi on EU:n tasolla, ja siinä 
vaaditaan jälleen EU:n kehystä mukautumistoimien suunnittelulle niin, että samalla otetaan 
huomioon asianmukaisella tavalla toissijaisuusperiaate, sillä unionin alueelliset ja paikalliset 
yhteisöt pystyvät paremmin reagoimaan omiin kokemuksiinsa poliittisten vastausten avulla. 
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17. Terveys 
 
Ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisten terveyteen sekä muuttuneen ilmaston kautta (esimerkiksi 
äärimmäisten ilmastoilmiöiden voimistuminen ja esiintyminen entistä useammin) sekä 
välillisesti sellaisten muutosten vuoksi, jotka koskevat veden, ilman ja ravinnon laatua ja 
määrää sekä ekosysteemejä, maataloutta, elinmahdollisuuksia ja infrastruktuureja. WHO 
toteaa, että ilmasto-olosuhteet vaikuttavat sellaisiin sairauksiin, jotka välittyvät veden tai 
tiettyjen kantajien, kuten moskiittojen, kautta. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi ripuli, 
malaria ja riittämättömän ravinnon aiheuttamat aineenvaihduntasairaudet. Tällaiset sairaudet 
koskevat etenkin Afrikkaa. Lisäksi ilmaston muutokset vaikuttavat allergeenien 
vapautumiseen ja ultraviolettisäteilyn lisääntymiseen. 
 
WHOn mukaan vuosittain ilmastonmuutoksen seurauksiin kuolee 150 000 ihmistä ja sen 
seurauksena 5 miljoonaa sairastuu. Erityisen vaikeita ovat epäsuorat vaikutukset, joita 
aiheuttavat tulvat, maaperän kuivuminen, huonot sadot, eläimistön ja kasvillisuuden 
muuttuminen sekä säähän liittyvät häiriöt. 
 
Tähän liittyen meillä on kahdenlainen erityinen haaste: toisaalta meidän on vahvistettava 
terveydenhuoltojärjestelmiämme voimakkaasti, koska näin voidaan hallita joitakin 
ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksia. Toisaalta hyvin erilaiset ilmastonmuutokseen liittyvät 
vaarat vaativat myös vastaavia ennalta ehkäiseviä toimia. 
 
 
18. Kasvu ja työllisyys 
 
Euroopalla on erittäin hyvät lähtökohdat pyrittäessä vähän päästöjä aiheuttavaan 
maailmantalouteen. Siksi meidän on hyödynnettävä tätä tilannetta sellaisen innovoinnin 
käynnistämiseksi, jonka avulla voidaan luoda uusia ja kilpailukykyisiä yrityksiä ja 
työpaikkoja puhtaan teknologian alalla täysin Lissabonin strategiaa noudattaen. 
Ilmastonmuutos ja sen estämiseen tähtäävät poliittiset toimet antavat tässä todellisen 
taloudellisen mahdollisuuden, jota ei saa jättää käyttämättä liiallisen pessimismin vuoksi. 
Siksi tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, että tehokkaisiin ja innovatiivisiin tuotteisiin 
liittyen mahdollistetaan markkinoille pääsy, poistetaan byrokraattiset esteet ja kehitetään 
samalla kannustemekanismeja, jotka helpottavat siirtymistä vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavaan talouteen niin, että maailmanlaajuisessa kilpailussa tehokkuudesta, 
innovoinnista, raaka-aineista ja tulevaisuuden teknologiasta sekä markkinoista voidaan 
hyödyntää kaikkia mahdollisuuksia. 
 
 
19. Tulevaisuuden teknologian tukeminen 
 
Tehokkuuden parantaminen on ilmastonmuutoksen vastustamisessa tarvittava muttei riittävä 
ehto. Tehokkuuden parantaminen yksin ei voi panna alulle tarvittavaa teknologista 
vallankumousta, jonka avulla päästäisiin ulos hiiliumpikujasta. Vaikka päästökauppa onkin 
keskeinen osa Euroopan ilmastonsuojeluohjelmaa ja vaikka tehokkuutta parantamalla 
voidaankin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, sen yhteydessä todennäköisesti tuetaan vain 
sellaista tekniikkaa, joka on jo kehitetty ja joka on valmista markkinoille. Näin ei voida 
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vähentää täysin uuden ja siksi kalliimman teknologian kehittämiskustannuksia eikä saavuttaa 
jo kehitetyn teknologian pääsyä markkinoille, mitä pitkäaikaisten ilmastonsuojelutavoitteiden 
saavuttaminen kuitenkin edellyttää. 
 
Siksi meidän tulisi kaikin tavoin pyrkiä luomaan perustavia kannustemekanismeja ja 
tukitoimia, jotta voidaan saada alulle tarvittavat teknologiset uudistukset, jotta voidaan 
vähentää kalliiden ja uusien tekniikoiden juoksevia kustannuksia ja jotta tulevaisuudessa 
voidaan asettaa ja saavuttaa entistä tiukempia vähennystavoitteita. 
 
 
20. Älykkäät tietokonejärjestelmät sekä tieto- ja viestintätekniikka 
 
Tieto- ja viestintätekniikka aiheuttaa tällä hetkellä 2 % koko maailman hiilidioksidipäästöistä. 
Ala voisi paitsi vähentää omia hiilidioksidipäästöjään, myös ennen kaikkea kehittää 
innovatiivisia ja nykyistä energiatehokkaampia sovelluksia koko kansantaloudelle. Siksi on 
keskityttävä nopeasti entistä voimakkaammin tietokoneisiin sekä tieto- ja viestintätekniikkaan 
perustuvien energiatehokkuutta parantavien järjestelmien kokeiluun, validointiin, 
käyttöönottoon ja levittämiseen. 
 
 
21. Talous- ja budjettinäkökohdat 
 
Tämänhetkinen EU:n budjetti ilmastonsuojelutavoitteiden saavuttamiseksi on riittämätön. 
EU:n tulisi kuitenkin tukea rahoituksellisesti ilmastonmuutosta estävän tekniikan edistämistä 
ja kehittämistä sekä ilmastokehitysapua, ja sen tulisi myös tukea rajat ylittäviä 
mukautumistoimia, tehokkuutta lisääviä toimia sekä katastrofiapua unionin 
solidaarisuusperiaatteen mukaisesti. Ensimmäinen askel oikeaan suuntaan olisi, että 
luetteloidaan kaikki olemassa olevat rahoitusvälineet ja niiden merkitys unionin 
ilmastonsuojelutavoitteiden saavuttamisen kannalta. kaikkien olemassa olevien 
rahoitusvälineiden luettelointi. Tällaisen "ilmastotarkastuksen" pohjalta laadittaisiin sitten 
ehdotuksia tulevia rahoitusnäkymiä varten niin, että talousarvion budjettikohtia voidaan 
mukauttaa tarvittaviin ilmastopoliittisiin vaatimuksiin. Lisäksi myös käyttämättömiä tiettyyn 
tarkoitukseen määrättyjä EU:n talousarvion varoja voitaisiin mahdollisesti käyttää 
ilmastopoliittisiin tavoitteisiin. 
 
 
22. Koulutus ja tietoisuuden lisääminen 
 
"Energiatehokkuuden" tulisi olla paljon nykyistä voimakkaammin läsnä arjessamme. 
Yksinkertaiset ja joustavat tehokkuusnormit jokapäiväisen elämän kaikilla aloilla voisivat olla 
ensimmäinen askel oikeaan suuntaan. Lisäksi ammattikoulutusta ja ammattikouluja samoin 
kuin koulutusohjelmia ammattikorkeakouluissa tulisi mukauttaa taloudellisen 
rakennemuutoksen, jota ilmastonmuutos vaikutuksineen nopeuttaa, työllisyyttä koskeviin 
vaatimuksiin. Tähän kuuluu myös "ilmastoon liittyvien ammattikuvien" luominen. Tässä 
mietinnössä käsitellään tietoisuutta lisäävänä toimena muun muassa myös resurssien käytön 
eurooppalaista teemavuotta, jonka avulla voitaisiin parantaa tietämystä resurssien 
tehokkaammasta käytöstä ja käyttää ilmastonmuutosta perustana intensiiviselle keskustelulle 
resurssien käytettävyydestä ja niiden käytöstä. 
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23. 2050 – tulevaisuus alkaa tänään 
 
Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ympäristöongelma, jonka syyt ovat rakenteellisia. 
Yksi syy on varmasti luonnonvarojen harkitsematon käyttö: maapallon väestön 
luonnonvarojen tarve ylittää jo nyt luonnollisen uudistumiskyvyn neljänneksellä. Viemme 
elämäntavallamme tulevilta sukupolvilta elämän perustan. Siksi vaikuttaa ehdottoman 
välttämättömältä vastustaa ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia poliittisin toimin pitkällä 
aikavälillä ja toteuttaa toimien pohjan muodostavia strategisia ratkaisuja yhdenmukaisesti ja 
asettamatta niitä toissijaiseen asemaan lyhyen aikavälin poliittisiin tavoitteisiin nähden. 
 
Entistä kestävämpi elämäntapa ei ole mahdollinen ilman teollisuuden, tieteen, 
tiedotusvälineiden, järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten tukea. Siksi on 
tärkeää, ettemme antaudu ongelman monimutkaisuuden edessä. Meidän on reagoitava 
näkemyksellisellä halulla toimia ja johtajuudella politiikassa, taloudessa ja yhteiskunnassa 
taloudellisiin, ekologisiin ja sosiaalisiin haasteisiin, joita – raaka-aineiden vähenemisenä 
ilmenevä – energia- ja ilmastopoliittinen muutos meille aiheuttaa. Meidän on myös toimittava 
nyt, sillä tämän päivän toimemme määräävät tulevaisuutemme. 
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ANNEX 1 : WORK PROGRAMME OF 
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE 

 
• Tuesday, 17.07.2007, 15:00-18:30 

 Exchange of views with Commissioner Dimas 
 

• Thursday, 06.09.2007, 10:00-12:00 
 Discussion on COP 13 draft resolution 

 
• Monday, 10.09.2007, 15:00-18:30  

1st thematic session: Climate impact of different levels of warming 
 

• Monday, 01.10.2007, 15.00 - 18.30 - Tuesday, 02.10.2007, 9.00 - 12.30 
Joint Parliamentary Meeting on Climate organised by the President of the European 
Parliament and the President of the Portuguese Parliament 

 
• Thursday, 04.10.2007, 09:00-12:30 

 Consideration of amendments to COP 13 draft resolution 
 Exchange of views with Mr Hans-Gert Poettering, President of the European 

Parliament 
 

• Thursday, 04.10.2007, 15:00-18:30 
2nd thematic session: The Climate Protection Challenge post-2012 
 

• Monday, 22.10.2007, 19:00-20:30 
 Vote on COP 13 draft resolution 

 
• Monday, 05.11.2007 - Wednesday, 07.11.2007  

 Delegation visit to China 
 

• Monday, 19.11.2007, 15:00-18:30  
3rd thematic session: Social and economic dimension, R&D, new technologies, 
transfer of technologies, innovation and incentives 

 
• Wednesday, 12.12.2007 - Saturday, 15.12.2007 

EP delegation to the Thirteenth Conference of the Parties to the UN-Convention on 
Climate Change (COP 13) - Bali, Indonesia 

 
• Monday, 17.12.2007, 15:00-18:30  

 Outcome of COP 13 Bali - Exchange of views  
 

• Wednesday, 23.01.2008, 15h00-18h30  
 Exchange of views with Minister Podobonik, Slovenian Minister for Environment 
 Consideration of draft resolution on adaptation 
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 Adoption of draft resolution on outcome of COP 13 
 

• Monday, 28.01.2008, 15h00-18h30  
 Consideration of Florenz draft interim report 

 
• Tuesday, 29.01.2008, 15h00-18h30  

4th thematic session: Climate change and the world's water with special focus on 
sustainable development, land use, land use change and forests 
 

• Monday, 04.02.2008 - Friday, 08.02.2008 
 Delegation visit to India and Bangladesh 
 

• Monday, 18.02.2008, 19h00-20h00  
 Consideration of amendments to draft resolution on adaptation  

 
• Monday, 3.03.2008, 15h00-18h30  

5th thematic session: Sources of emission from the industry and energy sector and 
transport emissions at global level 

 
• Monday, 10.03.2008, 21h00-22h30  

 Consideration of amendments to Florenz draft interim report 
 

• Wednesday, 26.03.2008, 15h30-19h00 
6th thematic session: How to engage other main actors - climate change, 
adaptation in third countries and global security 

 
• Thursday, 27.03.2008, 9h00-12h30  

 Vote on draft resolution on adaptation 
 

• Tuesday, 1.04.2008, 9h00-12h30 
 Vote on Florenz draft interim report 

 
• Monday, 28.04.2008 - Wednesday, 30.04.2008  

 Delegation visit to United States 
 

• Thursday, 29.05.2088,  
7th thematic session:  Meeting the climate commitments: addressing 
competitiveness, trade, financing and sustainable employment in a European and 
global context  

 
• Thursday, 12.06.2008 - Friday, 13.06.2008 

Citizens' Agora on Climate Change 
 

• Monday, 23.06.2008, 15h00-18h30  
• 8th thematic session: Achieving significant CO2 emission reductions in short time: 

learning from Best Practices regarding successful policies and technologies 
 



 

PR\728472FI.doc 47/69 PE407.892v01-00 

 FI 

 
• Tuesday, 24.06.2008, 9h00-12h30  

 Report back by Commission on UNFCCC AHW negotiation sessions  
 First exchange of views without document on Florenz draft report 

 
• Monday, 14.07.2008, 15h00-17h30 

 Second exchange of views without document on Florenz draft report 
 
• Thursday, 17.07.2008, 11h00-12h30  

 Exchange of views with Minister Borloo, Minister of Environment, Energy and 
Sustainable Development of France 

 
• Monday, 15.09.2008, 15h00-18h30 

 First consideration of Florenz draft report  
 

• Thursday, 18.09.2008, 9h00-12h30 
 Second consideration of Florenz draft report  

 
• Monday, 29.09.2008 - Wednesday, 1.10.2008  

 Delegation visit to Russia 
 

• Wednesday, 8.10.2008, 16h00-18h30 
 Exchange of views with Ms Hedegaard, Minister for Climate Change and Energy 

(Denmark), Mr Nowicki, Minister for Environment (Poland) and Commissioner 
Dimas 

 
• Monday, 20.10.2008 (STR - time tbc) 

 Consideration of amendments to Florenz draft report 
 

• Tuesday, 04.11.2008, 9h30-12h30  
 Consideration of amendments to Florenz draft report 

 
• November STR (tbc) 

Briefing by Commissioner Dimas in preparation to COP14 
 

• Thursday, 20.11.2008 - Friday, 21.11.2008 (Strasbourg) 
Joint Parliamentary Meeting on Energy and Sustainable Development  

 
• Tuesday, 2.12.2008, 15h00-18h30  

 Adoption of Florenz draft report 
 

• 10-12.12.2008  
EP delegation to the Fourteenth Conference of the Parties to the UN-Convention on 
Climate Change (COP 14) - Poznan, Poland 
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• Thursday, 18.12.08 (STR - time tbc) 

 Exchange of views on outcome of COP 14 
 

*** 
 

February 2009 part-session: Plenary vote on Florenz final report 
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ANNEX 2 : THEMATIC SESSIONS HELD BY 
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE 

 
 
1st THEMATIC SESSION, "Climate Impact of different levels of warming", Monday, 
10.09.2007, 15:00-18:30 
 
Theme leader: Vittorio Prodi 
 
Key-note speaker:  
Prof. Hans Joachim SCHELLNHUBER 
Director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research, Germany 
 
Experts: 
Prof. Dr. Richard LINDZEN  
Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology 
 
Michel JARRAUD  
Secretary General of the World Meteorological Organisation, Switzerland 
 
Prof. Javier MARTIN VIDE 
University of Barcelona 
 
Dr. Malte MEINSHAUSEN  
Institute for Climate Impact Research, Germany 
 
Dott.ssa Cristina SABBIONI  
Istituto Scienze dell’Atmosfera e del Clima, Italy 
 
Prof. Sir Brian HOSKINS   
Dept. of Meteorology at the University of Reading, United Kingdom  
 
Prof. Jean-Pascal VAN YPERSELE  
Vice-Chair of IPCC Working Group II,  
Catholic University of Louvain, Belgium 
 
Prof. Dr. Robert WATSON 
School of Environmental Sciences,  
University of East Anglia, United Kingdom 
 



 

PE407.892v01-00 50/69 PR\728472FI.doc 

FI 

2nd THEMATIC SESSION, "The Climate Protection Challenge post-2012", Tuesday, 4.10 
2007, 15:00-18:30 
 
Theme leader: Satu Hassi 
 
Key-note speakers: 
John ASHTON 
Special Representative on Climate Change of the UK Foreign and Commonwealth Office 
 
Yvo DE BOER,  
Executive Secretary of the UN Framework Convention on Climate Change 
 
Experts: 
H.E. Takekazu KAWAMURA  
Ambassador, Mission of Japan to the EU, Brussels, Belgium 
 
H.E. C. Boyden GRAY  
Ambassador, Mission of the United States of America to the EU, Brussels, Belgium  
 
Ronglai ZHONG 
Minister Counsellor of the Mission of the People's Republic of China to the EU, Brussels, 
Belgium 
 
Karsten NEUHOFF 
Faculty of Economics 
University of Cambridge 
 
Nick CAMPBELL 
Chair, International Chamber of Commerce Climate Change Task Force, Paris, France 
 
Katherine WATTS 
Policy Officer, Climate Action Network (CAN), Brussels, Belgium 
 
Chris MOTTERSHEAD 
Distinguished Advisor, Energy and the Environment, BP, United Kingdom 
 
Andrei MARCU 
Chief Executive, International Emissions Trading Association (IETA), Brussels, Belgium 
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3rd THEMATIC SESSION, "The social and economic dimension, R & D, new 
technologies, transfer of technologies, innovation and incentives", Monday 19.11.2007, 
15:00-18:30 
 
Theme leader: Philippe Busquin 
 
Key-note speakers: 
Prof. Carlo RUBBIA 
Nobel Prize for Physics 
 
Günter VERHEUGEN 
Vice-President of the European Commission 
 
Experts: 
Kevin ANDERSON,  
Professor, Tyndall Center, University of Manchester 
 
Stefan MARCINOWSKI,  
Member of Board of Executive Directors, BASF AG 
 
Graeme SWEENEY,  
Executive Vice-President of Future Fuels and CO2, Shell  
 
Bernard FROIS,  
CEA Grenoble 
 
Milan NITZSCHKE,  
CEO, German Renewable Energy Federation (BEE) 
Solarworld AG, Authorized Representative 
 
 
4TH THEMATIC SESSION, "Climate change and the world's water, with a specific focus 
on sustainable development, land use change and forests", Tuesday, 29.01.2008, 15:00-
18:30 
 
Theme leader: Cristina Gutiérrez-Cortines 
 
Key-note speaker: 
Kaveh ZAHEDI 
UNEP Deputy-Director and Climate Change Coordinator 
 
Experts: 
Dr. Franz FISCHLER 
President of Ecosocial Forum Europe  
 
Dr. Henning STEINFELD 
Head of the livestock sector analysis and policy branch at the UN Food and Agriculture 
Organization (FAO)  
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John LANCHBERY 
Principal Climate Change Advisor at the Royal Society for the Protection of Birds  
 
Prof. Riccardo PETRELLA 
International Committee for the World Contract on Water  
 
Prof. John A. DRACUP 
Professor at the University of California, Berkeley  
 
Prof. Seppo KELLOMAKI 
Dean of Faculty of Forest Sciences, University of Joensuu  
 
 
5TH THEMATIC SESSION, "Source of emission from the industry and energy sector and 
transport emissions at a global level", Monday, 3.3.2008, 15.00 – 18:30 
 
Theme leader: Etelka Barsi-Pataky 
 
Experts: 
Gordon MCINNES 
Deputy Director, European Environment Agency 
 
Philippe EYDALEINE 
Senior Vice President European Affairs, Air France - KLM  
 
Matthias WISSMANN 
President of VDA 
 
Jos DINGS 
Director of T&E, The European Federation for Transport and Environment 
Christian AZAR 
Professor of Energy and Environment, Professor of Sustainable Industrial Metabolism, 
Chalmers University of Technology 
 
Lars Göran JOSEFSSON 
CEO, Vattenfall  
 
Felix MATTHES 
Dr. rer.pol. Dipl.-Ing., Öko-Institut (Institute for Applied Ecology)  
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6TH THEMATIC SESSION, "How to engage other main actors - climate change, 
adaptation in third countries and global security", Wednesday, 26.3.2008, 15:30-19:00 
 
Theme leader: Justas Vincas Paleckis 
 
Key-note speaker: 
Dr. Rajendra K. PACHAURI  
Chairman of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007 Nobel Peace Prize 
laureate 
 
Experts: 
Prodipto GHOSH 
Member of the India's National Council on Climate Change, chaired by the Prime Minister, 
former Secretary in the Ministry of Environment and Forest, India  
 
Rubens BORN 
Vitae Civilis, Brazil 
 
Amjad ABDULLA 
Environment Ministry, Maldives 
 
Frank ACKERMAN 
Stockholm Environment Institute and Global Development and Environment Institute, Tufts 
University 
 
Tapani VAAHTORANTA  
Finnish Institute for International Affairs, Helsinki 
 
 
7TH THEMATIC SESSION, "Meeting the Climate Commitments: Addressing 
Competitiveness, Trade, Financing and Sustainable Employment in a European and 
Global Context", Thursday, 29 May 2008, 15.00 – 18.30 
 
Theme leaders: Lambert van Nistelrooij andRobert Goebbels 
 
Key-note speaker: 
Pascal LAMY 
Director-General of the World Trade Organisation 
 
Experts: 
Matthew STILWELL 
European Director of the Institute for Governance and Sustainable Development 
 
René VAN SLOTEN 
Executive Director Industrial Policy, CEFIC (European Chemical Industry Council) 
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Adam JACKSON 
Climate Change Director, Tesco 
 
John MONKS 
Secretary General, ETUC 
 
Michele DE NEVERS 
Senior Manager, Environment Department, World Bank 
 
Mike MATHIAS 
Chair, CONCORD Policy Forum 
 
 
8TH THEMATIC SESSION, "Achieving significant CO2 emission reductions in short 
time: learning from best practices regarding successful policies and technologies", Monday 
23 June 2008, 15:00 – 18:30 
 
Theme leader: Bairbre de Brún 
 
Key-note speaker: 
Ken LIVINGSTONE 
Former Mayor of London 
 
Experts: 
Frederic XIMENO I ROCA 
Director General for Environmental Policies and Sustainability, Generalitat of Cataluña 
 
Mark HARBERS 
Rotterdam Climate Initiative, City Councillor (Wethouder) 
 
Gösta GUSTAVSSON 
Vice Mayor of Linköping, Sweden 
 
Carin Ten Hage 
Director Programme "Planet Me" 
TNT  
 
Neil HARRIS 
Head of Green IT and Sustainability, CISCO Europe 
 
Franco MIGLIETTA 
Associate Professor, Department of Nuclear and Theoretical Physics, Research Director at the 
Institute of Biometeorology of CNR, Firenze 
 

*** 
 
All documents related to the Thematic Sessions can be found on : 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearingsCom.do?language=EN&body=CLIM 
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ANNEX 3 : DELEGATION VISITS OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON 
CLIMATE CHANGE 

 

Place  Chair of the Delegation 

Beijing, China 05.11.- 07.11.2007 Guido Sacconi 

EP-delegation 
to COP 13, 
Bali 

11.12.- 15.12.2007 Alejo Vidal-Quadras 

Delhi, India / 

Dhaka, 
Bangladesh 

04.02. - 07.02.2008 Guido Sacconi 

Romana Jordan Cizelj (for the 
Bangladesh part) 

Washington, 
US 

28.04. - 30.04.2008 Guido Sacconi 

Moscow, 
Russia 

29.09.- 01.10.2008 tbc 

EP-delegation 
to COP 14, 
Poznan 

10.12.- 12.12.2008 tbc 

 
 

All documents related to the Delegation visits, including the summary reports, can be found 
on: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/publicationsCom.do?language=EN&body=CLIM  
 



 

PE407.892v01-00 56/69 PR\728472FI.doc 

FI 

ANNEX 4 : PARTICIPATION OF THE TEMPORARY COMMITTEE 
ON CLIMATE CHANGE IN THE WORK OF PARLIAMENTARY DELEGATIONS 

 

Meeting  Date CLIM 
representatives 

EP-China Interparliamentary Meeting  

 

Bejing and Tibet, 

 23-29 June 2007 

Fiona HALL reported 
back to CLIM 

EP-South Africa interparliamentary 
meeting 

Strasbourg,  

5-6 September 2007 

Guido SACCONI, 
Chairman 

COP 8 to the UN Convention to combat 
desertification 

 

Madrid,  

11-14 September 2007 

Roberto 
MUSACCHIO, vice-
chairman, reported 
back to CLIM 

EP-China Interparliamentary Meeting  

 

Strasbourg, 

 26-27 September 2007 

Fiona HALL reported 
back to CLIM 

EP delegation for relations with India Brussels,  

21 November 2007 

Guido SACCONI, 
Chairman 

Karl-Heinz 
FLORENZ, 
rapporteur 

EP-Canada interparliamentary meeting Brussels, 

22 November 2007 

Guido SACCONI, 
Chairman 
 

Baltic Sea Parliamentary Conference 
(BSPC), working group on energy and 
climate change 

Tallinn,  

5 February 2008 

Paul RÜBIG, EP 
representative in the 
working group 

EP-Mexico interparliamentary meeting Strasbourg, 

22 May 2008 

Karl-Heinz 
FLORENZ, 
rapporteur 

Elisa FERREIRA 

EP-US interparliamentary meeting 

  

Ljubljana, 

 24-26 May 2008 

Romana JORDAN 
CIZELJ to report 
back to CLIM 

EP-Japan interparliamentary meeting Brussels, 

3 June 2008 

Guido SACCONI, 
Chairman 

Romana JORDAN 
CIZELJ 
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ANNEX 5 : PRESS ACTIVITIES BY 
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE 

 
 
 

PRESS CONFERENCES HELD IN THE CONTEXT OF CLIM ACTIVITIES  

Subject  Date Participants 

CLIM 1st thematic session 
Brussels,  

10 September  2007 

Guido SACCONI, Chairman 
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur 
Vittorio PRODI, theme-leader 
Prof. Hans-Joachim 
SCHELLNHUBER, key-note 
speaker 

Delegation visit to Bejing Bejing,  
7 November 2007 

Guido SACCONI, Chairman  

Vincenzo LAVARRA, Bairbre de 
BRÙN, Anne LAPERROUZE, 
members of the delegation 

Adoption of resolution in view 
of COP 13  

Strasbourg,  

14 November 2007 

Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 13 
Guido SACCONI, CLIM 
Chairman 
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur  
Satu HASSI, rapporteur on COP 
13 

CLIM 3rd thematic session 
Brussels,  

19 November  2007 

Guido SACCONI, Chairman 
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur  
Philippe BUSQUIN, theme-leader 
Prof. Carlo RUBBIA, key-note 
speaker 
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In the context of the COP 13 Climate negotiations: 

 

Joint Press Conference with 
Commission 

 

Bali, 11 December 
2008  

Commissioner Dimas 
Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 
13 
Miroslav OUZKÝ, Co-Chairman 
EP delegation to COP 13 

 

EP Press Conference on round-
table of parliamentarians 

Bali, 12 December 
2008 

Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 
13 
Guido SACCONI, Co-Chairman 
EP delegation to COP 13 
Karl-Heinz FLORENZ, EP 
speaker at round-table  
 

Joint Press Conference with 
Council and Commission 

Bali, 15 December 
2008 

statement read on behalf of Guido 
SACCONI, Co-Chairman EP 
delegation to COP 13 

Delegation visit to Delhi 
 

Delhi,  
5 February 2008 

Guido SACCONI, Chairman  

Romana JORDAN CIZELJ, Co-
Chairman of the delegation 

Neena GILL, Chairman of the 
delegation for relations with India

CLIM 6th thematic session  
Brussels,  

26 March  2008 

Guido SACCONI, Chairman 
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur  
Justas Vincas PALECKIS, 
theme-leader 
Dr. Rajendra K. PACHAURI, 
key-note speaker 

Delegation visit to Washington Washington,  
30 April 2008 

Guido SACCONI, Chairman  

Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 

Adoption of CLIM interim 
report 

Strasbourg,  
21 May 2008 

Guido SACCONI, Chairman 

Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur  
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CLIM 8th thematic session 
Brussels,  

23 June 2008 

Guido SACCONI, Chairman 
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur  

Bairbre DE BRÚN, theme-
leader 
Ken LIVINGSTONE, key-note 
speaker 

Presentation of results of 
Eurobarometer survey 

Brussels,  
11 September 2008 

Commissioner Wallström 

Guido SACCONI, Chairman 

Delegation visit to Moscow Moscow,  
1 October 2008 (tbc) tbc 
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ANNEX 6 : OTHER ACTIVITIES BY 
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE 

 

RELATIONS WITH NATIONAL PARLIAMENTS 

Meeting  Date CLIM 
representatives 

Joint Parliamentary Meeting on climate 
change Brussels, 1-2 October 2007 

EP activity - 
several CLIM 
members 

Hearing and exchange of views with EU 
delegation of French National Assembly  Paris, 17 October 2007 

Guido SACCONI, 
Chairman 
Karl-Heinz 
FLORENZ, 
rapporteur  

Meeting of the Chairpersons of the 
committees responsible for energy and the 
environment from the national parliaments 
and the European Parliament organised by 
the Slovenian National Assembly 

Ljubljana,  

20-21 January 2008 

Guido SACCONI, 
Chairman 

Joint Parliamentary Meeting on energy 
and sustainable development 

Strasbourg,  

20-21 November 2008 

EP activity - 
several CLIM 
members 

 
 

PARTICIPATION TO INFORMAL COUNCILS 

Informal Environment Council 
Ljubljana/Brdo 

10-12 April 2008 

Hans BLOKLAND represented 
both ENVI and CLIM 

Informal Environment /Energy 
Council Paris, 3-5 July 2008 Guido SACCONI, Chairman 

 
 

RELATIONS WITH LOCAL AUTHORITIES 

Final session of the Catalan 
Convention on Climate Change 
organised by the government of 
Catalunya 

Barcelona,  
14 February 2008 Guido SACCONI, Chairman 
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RELATIONS WITH CIVIL SOCIETY 

Agora on climate change Brussels, 12-13 June 
2008 

EP activity - several CLIM 
members 

International Expo 2008, 
European Day 

Zaragoza,  
5 September 2008 

Roberto Musacchio, Vice-
Chairman 

 
 

OTHER ACTIVITIES 

Request for an Eurobarometer survey on 
Europeans´attitudes towards climate 
change 

to be delivered end of 
August 2008  

Request to the EP Bureau to ask the 
Secretary-General to look into the 
possibility of setting-up within the EP a 
scheme for emissions offsetting 

letter by CLIM Chairman 
of 31.3.2008  
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ANNEX 7 : STUDIES AND BRIEFING PAPERS REQUESTED BY 
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE 

 

Joint Parliamentary meeting on Climate change and climate change related 
legislation 
National Legislation and national initiatives and programmes (since 2005) on topics 
related to climate change 
By IEEP, 03/09/07 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=17631 
This study presents national legislation, initiatives and programmes recently launched by EU 
Member States and EEA countries to tackle climate change. Lessons learnt from 'good' EU 
practices and efforts aimed at halting the loss of biodiversity and the fight to climate change 
indicate that these initiatives were not successful, mainly due to weak implementation (e.g. 
the lack of financial resources) and lack of political will. The various legislation, initiatives 
and programmes have been collected via a questionnaire sent out by the European Parliament 
through the ECPRD network to the different National Parliaments. This network is especially 
designed to facilitate the exchange of information between national parliaments and the 
European Parliament. The overall material has been processed, the main results are presented 
in comparative tables and the information within these tables and ‘interesting practices’ are 
briefly discussed. 
 
Climate change legislation and initiatives at EU level 
By Copenhagen Economics, 01/10/07 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18835 
The study was to review current and prospective EU climate policy related legislation and 
initiatives and provide recommendations for future policies. It evaluates current performance 
and puts forward options for reform in the post-2012 regime. For policy actions already 
affecting the commitment period up to 2012, three priorities are underlined all with the aim of 
improving the cost-effectiveness of climate policies: create a better functioning internal 
market for energy, take a more selective approach to regulatory energy standards, and use 
more market based mechanisms to reduce road transport emissions. For the period post 2012, 
two issues are stressed: the needed reform of the ETS, and the challenges involved in 
distributing the target reductions among member states. 

 
Climate Change Legislation and Initiatives at International Level and Design options for 
Future International Climate Policy 
By Ecofys, 05/12/07 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18491 
This study provides background information for the Conference of the Parties (COP) to the 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Conference 
of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (COP/MOP) in 
December 2007 in Bali, Indonesia. It discusses the major issues under discussion at the start 
of the official negotiation of an international post 2012 framework agreement, initiated at the 
COP/MOP meeting in Bali and to be reached by 2009. The study provides an overview an 
assessment of the approaches that can be taken in a future international agreement on climate 
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change. The study includes a review of climate change policies of major countries (European 
Union, USA, Japan, Russia, China, India, Brazil) and private and non-governmental 
initiatives as well as the extent to which they are implementing their existing commitments 
under the Kyoto Protocol. Future international climate policy is discussed in various 
international processes in addition to the UNFCCC, including the Gleneagles G8 plus 5 
process, the Asia-Pacific Partnership (AP6), the United Nations High-Level Climate Change 
Talks, the US major emitters initiative and the Greenland/South Africa/Sweden Ministerial 
dialogue on climate change. 

Social and economic dimension, R&D, new technologies, transfer of 
technologies, innovation and incentives 
Burden Sharing - impact of climate change mitigation policies on growth and jobs 
By IEEP, 15/03/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19998 
This report provide a synthesis and review of existing studies addressing the impact of climate 
change mitigation polices on growth and jobs in different economic sectors (energy, iron and 
steel, cement, transport, construction). It looks at the implications of different mitigation 
scenarios for 2020 and beyond. The study reveals that, according to many literature sources, 
mitigation policy will lead to job creation in some sectors (e.g. related to RES, energy 
efficiency, CCS, etc), while some jobs will be lost in others (e.g. related to fossil fuels and 
production of inefficient products). In general, the studies highlight that the overall net effect 
is likely to be positive, as jobs in less labour intensive industries could be replaced by jobs in 
more labour intensive ones, or in sectors with longer value chains. Furthermore, it appears 
that the average cost of mitigation is usually considered relatively small, in the order of no 
more than 1% of GDP – with changes to assumptions resulting in slightly higher and lower 
estimates. Aggregated EU GDP could even slightly increase thanks to positive restructuring 
of the economy, such as the opening of profitable new markets (e.g. RES, CCS technologies 
and fuel efficient vehicles). 

Climate change and the world's water with special focus on sustainable 
development, land use, land use change and forests 
Climate change–induced water stress and its impact on natural and managed 
ecosystems 
By IEEP, 07/01/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19073 
This study has shown that much of the impact anticipated from climate change can be 
attributed to changes in water regimes. The simple summary is to say that this means in some 
places there will be too much water, in other places not enough; but the story is more complex 
– shifts in the timing of runoff due to early snow melt; increased annual average precipitation 
but falling in winter instead of during the growing season; interactions with rising CO2 levels 
and temperatures that can benefit certain plant species, but only up to a point. Preparing for 
and responding to climate impacts will require reviewing approaches to natural and managed 
ecosystems, for example through the lens of ecosystem services, by which greater emphasis is 
placed on the preservation of healthy ecosystems; and through sustainable agricultural and 
forestry practices that can lend to rather than working against climate resilience and species 
health. 
 



 

PE407.892v01-00 64/69 PR\728472FI.doc 

FI 

Forestry and climate change: potential for carbon sequestration 
By Goossens, Policy Dept. A 
(only internal; available upon request) 
The note aims to give some exact figures and data on - amongst others - global forest 
resources, deforestation and carbon stock in vegetation, supplementing the study requested 
and commissioned by the European Parliament to IEEP on "Climate change - Induced water 
stress and its impact on natural and managed ecosystems". The briefing note highlights the 
potential of forestry to contribute to climate change mitigation through carbon sequestration. 
 

Sources of emission from the industry and energy sector and transport 
emissions at global level 
An overview of global greenhouse gas emissions and emissions reduction scenarios for 
the future 
By IEEP, 15/02/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19411 
This study focuses on carbon dioxide (CO2) emissions from fossil fuels. Key drivers of these 
emissions are activity, economics, energy intensity and carbon intensity. As reducing GDP or 
population is not a likely aim of climate policy, the primary means of affecting emissions is to 
change the last two of the four factors: reducing the amount of energy needed per GDP, and 
decarbonising the fuel mix. The study tries to quantify current greenhouse emissions and 
anticipate their future evolution which are important analytical inputs for policymaking.  

How to engage other main actors - climate change, adaptation in third 
countries and global security  
State of play of post-Bali negotiations 
By Ecofys, 15/03/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19955 
The note summarises the status of negotiations after the Bali meeting (COP 13/CMP 3) of 
December 2007, and presents the issues at stake for building the elements of a future climate 
agreement: on mitigation the specification of “measurable, reportable and verifiable 
nationally appropriate mitigation commitments or actions” for developed countries (most 
likely continuing the emission reduction targets under the Kyoto Protocol);. on adaption, the 
difficult issue is to define exactly which adaptation activities should be supported by the 
international system and how developing countries would be able to apply for support; on 
technology, a comprehensive framework for technology transfer has been decided and ways 
to assess the effectiveness of technology transfer are being developed; on finance, the 
challenge is to create a constant flow of financial resources, substantially larger than the 
currently available funds, and independent of government budgets. 

 

Engaging developing countries in climate change negotiations 
By IEEP, 26/03/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=20148  
Engaging the developing world has become increasingly more important and urgent. This 
paper explores the possible ways to attract developing countries on board in addressing 
climate change and reducing their own emissions. The paper addressed the following issues: 
the division of the world into Annex I/B and non Annex I/B countries; the lack of 
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commitment globally to defining a long-term objective on when climate change becomes 
dangerous for the earth and defining a pathway towards achieving such a long-term goal; the 
limited resources available in the multiple funds especially for adaptation; the Clean 
Development Mechanism (CDM); the slow rate at which technology transfer and capacity 
building; land-use and deforestation; and adaptation. The paper concludes with a menu card 
of policy options and a set of recommendations on a long-term objective, on policies and 
measures. 
 
Engaging emerging economies - Removing barriers for technology cooperation 
By Wuppertal Institute, 26/03/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19911 
For emerging economies technology transfer is crucial in order to ensure a steady energy 
supply for their rapid economic development. Energy demand in these countries is growing 
fast, particularly in India and China.. To ensure that the economic growth is not coupled with 
the high GHG emission growth, technology transfer of low-carbon technologies and 
technology avoiding negative impact on adaptation is essential. The briefing gives an 
overview of key partnerships and points the barriers that technology transfer is facing and 
examples for appropriate tools that can help to overcome the remaining obstacles and 
promote technology transfer and climate change-related projects.  
 
Linking the EU ETS with other Emissions Trading Schemes 
By Wuppertal Institute, 26/03/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19802 
In this note, different options of linking the EU ETS with other emissions trading schemes are 
quantitatively and qualitatively assessed, as well as the economic and environmental impacts 
and the design implications of these options. Economic analysis shows the important role of 
cap-setting and global emissions constraints for the economic impacts of linking the EU ETS 
internationally. The institutional analysis shows that several design issues of emerging 
schemes have important implications for the equity, the economic and the environmental 
effectiveness in a combined scheme. The report concludes that these problematic issues 
fundamentally flow from countries’ level of ambition as regards climate protection and that 
linking should therefore only be sought between countries which have a comparably 
ambitious climate policy outlook. 
 
Engaging the US & other industrialized countries: US climate change policy 
By World Resources Institute, 26/03/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19959 
The United States’ cumulative GHG emissions have continue to be among the world’s largest 
– topped only by the rise in Chinese emissions on an annual basis. Due to lack of leadership at 
the federal level, the U.S. still does not have a comprehensive plan to reduce emissions. In the 
absence of a national direction, many regions, states, and municipalities have begun to 
implement policies to reduce emissions on their own and in concert with other regions, states, 
and municipalities. The policies addressing a variety of sectors – in particular the electricity 
and transportation sectors and many aim to increase energy efficiency and renewable energy 
use are presented in this note. These efforts are complemented by action in the private and 
nongovernmental sectors and, in part driven by local and business initiatives, new proposals 
for legislation in the U.S. Congress. The paper also presents the U.S. Presidency candidates 
policy perspectives in the field of climate change. 
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Meeting the Climate commitments: Addressing competitiveness, trade, 
financing and sustainable employment in a European global context 
Competitive distortions and leakage in a world of different carbon prices 
Compilation of briefing notes by several authors, 04/07/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21551 
Effective climate policy in Europe requires early commitment to ambitious emission 
reduction targets, with tight emission caps and rapid shifts towards auctioning of emissions. 
This guides a transition to a low carbon economy, provides growth opportunities for 
innovative sectors and technologies, and demonstrates leadership to drive international 
climate policy. Whether or not an agreement is reached at the Copenhagen in 2009, it is very 
unlikely that a single global price for carbon will prevail. A frequently voiced concern is that 
states with stringent climate policies will place domestic industries at a disadvantage relative 
to competitors in states with less ambitious climate efforts. This study compilation is an 
attempt to present the policy options available in this possible future situation of different 
levels of ambitions in climate policies. This is done in 5 chapters by different authors, from 
different points of views and academic disciplines. The study compilation asks the question 
whether competitive distortions and leakage, either in CO2 or employment, present a realistic 
danger in a world of different carbon prices. 

 
Climate change financing in developing countries 
Compilation of briefing notes by several authors 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studiesCom/download.do?file=21631#se
arch=%20Climate%20change%20financing%20in%20developing%20countries%20 

Part 1 the report assesses the interaction between climate change financing and development 
aid: what are the impacts of those policies today, and what are potential incoherencies in the 
different intervention areas of development assistance with regards to climate change 
adaptation and mitigation objectives and development objectives. Part2 provides an overview 
of EC programmes and international EC funded financing initiatives aimed at developing 
countries in the field of climate change mitigation and adaptation (objective, allocated 
budgets and financing mechanisms) and recommendations to improve coherence and 
effectiveness of the different EC mechanisms. Part 3 assesses the mechanisms for 
mainstreaming of adaptation and mitigation of climate change in development policies and 
programmes at EU and international level and for climate risk assessment and 
recommendations for improvement (EU/donor perspective). Part 4 assesses the mechanisms 
for mainstreaming of adaptation and mitigation into development projects on a national and 
local level and recommendations for improvement (recipient countries perspective) 

 

Achieving significant CO2 emission reductions in short time: learning from 
Best Practices regarding successful policies and technologies 
Sustainable cities: Best practices on CO2 savings in urban areas - Building efficiency, 
household emissions and energy use 
By Wuppertal Institute, 23/06/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN  
In Europe, numerous good practice examples related to emission reductions in cities can be 
found. A high number of cities and towns have implemented local energy action plans, local 
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emission reduction targets or even plan to become carbon neutral. These targets usually 
include a whole package of different measures and instruments. The aim of the following 
compilation is to identify medium-scale examples that are innovative, show short-term 
emission reductions and are replicable to other urban areas throughout Europe. The focus lies 
on energy efficiency in buildings, household emissions and energy use.  
 

Delegations 
China and climate change: Impacts and policy responses 
By Prof Ash, London University, 01/10/07 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18039 
This briefing paper seeks to demonstrate that the challenges for China posed by climate 
change are real. The consequences of global warming are already apparent. The scientific 
evidence of investigations by Chinese and international bodies overwhelmingly indicates that 
the threat to the sustainability of China’s future social and economic development, as well as 
to fragile ecosystems, will intensify. That the Chinese government recognises the scale of the 
problems that China faces as a result of climate change is beyond doubt, as is its commitment 
to address those problems, subject to its insistence that industrialised countries bear the major 
responsibility in meeting the challenges of global warming. More questionable, however, is 
whether the policies Beijing has so far put in place will be capable of halting, let alone 
reversing, the recent inexorable and accelerating increase in China’s GHG emissions. 
 
China's energy policy in the light of climate change, and options for cooperation with 
the EU 
By Prof. Holslag, 01/10/07 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18035 
This paper briefly introduces China’s new comprehensive energy security policy. 
Subsequently, it sheds a light on how the European Union tries to take advantage of this 
move, by stepping up its efforts to promote green energy and simultaneously tapping China’s 
vast market. Afterwards, an assessment is made of the success of this European approach for 
wind and solar energy, clean coal technologies, natural gas, hydropower and bio-fuel and 
recommendations for EU policy in this area are provided. 
 
Climate Change and India: Impacts, Policy Responses and a Framework for EU-India 
Cooperation 
By Dr Kumar, TERI-Europe, 24/01/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19208 
The briefing note provides a brief overview of the impacts that climate change is having on 
the Indian economy, government policies that are in place that assist in adaptation to climate 
change in sectors, India’s contribution to global greenhouse gases and mitigation efforts 
currently underway and indicative areas for collaboration between the EU and India on 
adaptation to climate change as well as on mitigation efforts.  
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Climate Change Impacts and Responses in Bangladesh 
By Dr. Huq, International Institute for Environment and Development, 24/01/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19195 
Bangladesh is one of the most vulnerable countries to climate change because of its 
disadvantageous geographic location; flat and low-lying topography; high population density; 
high levels of poverty; reliance of many livelihoods on climate sensitive sectors, particularly 
agriculture and fisheries; and inefficient institutional aspects. Many of the anticipated adverse 
affects of climate change, will aggravate the existing stresses that already impede 
development in Bangladesh, particularly by reducing water and food security and damaging 
essential infrastructure. This briefing note describes the country characteristics that make it 
particularly vulnerable to climate change, before outlining the main climate change impacts 
that are of concern. These impacts are discussed in relation to their adverse effects on 
different sectors. Finally, the national and international policy responses to manage these 
effects are outlined. 
 
Engaging the US & other industrialized countries: US climate change policy 
By World Resources Institute, 26/03/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19959 
The United States’ cumulative GHG emissions have continue to be among the world’s largest 
– topped only by the rise in Chinese emissions on an annual basis. Due to lack of leadership at 
the federal level, the U.S. still does not have a comprehensive plan to reduce emissions. In the 
absence of a national direction, many regions, states, and municipalities have begun to 
implement policies to reduce emissions on their own and in concert with other regions, states, 
and municipalities. The policies addressing a variety of sectors – in particular the electricity 
and transportation sectors and many aim to increase energy efficiency and renewable energy 
use are presented in this note. These efforts are complemented by action in the private and 
nongovernmental sectors and, in part driven by local and business initiatives, new proposals 
for legislation in the U.S. Congress. The paper also presents the U.S. Presidency candidates 
policy perspectives in the field of climate change. 
 
Russia and climate change 
By IEEP, 15/09/08 
Study will be available by end of July 2008. 
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ANNEX 8 : WORKING DOCUMENTS DRAWN UP IN THE CONTEXT OF THE 
ACTIVITIES OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE 

Working Documents on Thematic Sessions 
No 1  on Climate Impact of different levels of warming by Vittorio Prodi, theme-leader 
No 2  on The Climate Protection Challenge Post-2012 by Satu Hassi, theme-leader 
No 3  on The social and economic dimension R & D, New Technologies, transfer of 

technologies, innovation and incentives by Philippe Busquin, theme-leader 
No 4  on Climate change and the world's water, with a specific focus on sustainable 

development, land-use change and forests by Cristina Gutiérrez-Cortines, theme-
leader 

No 5  on Sources of Emission from the Industry and Energy Sector and Transport 
Emission at Global Level by Etelka Barsi-Pataky, theme-leader 

No 6  on How to engage other main actors - climate change, adaptation in third countries 
and global security by Justas Vincas Paleckis, theme-leader 

No 7  on Meeting the climate commitments: addressing Competitiveness, Trade, Financing 
and Sustainable Employment in a European and Global Context by Lambert van 
Nistelrooij and Robert Goebbels, theme-leaders 

No 8  on Achieving significant CO2 emission reductions in short time: learning from best 
practices regarding successful policies and technologies by Bairbre de Brún, theme-
leader 

 

Working Documents by Karl-Heinz Florenz, Rapporteur 
No 9  on waste treatment and resource management as part of a climate protection strategy  
No 10  on water  
No 11  on fisheries  
No 12  on health 
No 13  on adaptation to the consequences of climate change 
No 14  on agriculture  
No 15  on livestock breeding 
No 16  on transport 
No 17  on forests 
No 18  on growth and employment  
No 19  on Carbon Dioxide Capture and Storage (CCS) 
No 20  on soil protection 
No 21  on energy efficiency in the building sector 
No 22  on energy 
No 23  on financing and budgetary affairs 

 
*** 

 
All working documents can be found on:  
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=CLIM 


