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EHDOTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavia ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. panee merkille EU:n ja muiden suurimpien kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajien 
historiallisen vastuun suhteessa kehitysmaihin ja sosiaalisesti vähäosaisiin, erityisesti 
naisiin, jotka ovat ilmastonmuutoksen pääasiallisia uhreja; kiinnittää huomiota tarpeeseen 
uudistaa EU:n johtajuutta kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa, jotta Pariisissa vuonna 
2015 järjestettävässä YK:n ilmastonmuutoskonferenssissa voidaan päästä tasapuolista 
taakanjakopäätöstä koskevaan sitovaan sopimukseen; korostaa, että unionin johtajuus voi 
olla uskottavaa ja että kolmansia valtioita voidaan kehottaa sitoutumaan päästöjen 
vähentämiseen vain sillä ehdolla, että unioni itse tehostaa pyrkimyksiään vähentää omia 
päästöjään tavoittelemalla kasvihuonekaasupäästöjen 80–95 prosentin 
vähentämistavoitteen yläpäätä vuodelle 2050;

2. myöntää, että kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin viimeisimpien tieteellisten 
raporttien perusteella maailmanlaajuisten toimien takaraja on tulossa nopeasti vastaan, ja 
että toimimattomuuden kustannukset ovat monta kertaa suuremmat kuin varhaisten 
ilmastotoimien kustannukset; pitää hälyttävinä tietoja, joiden mukaan ilmastonmuutoksen 
vaikutukset voivat tehdä tyhjäksi viimeaikaisen edistymisen vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamisessa, voisivat lisätä nälkää maailmassa 10–20 prosentilla 
vuoteen 2050 mennessä, ja aiheuttavat jo tässä vaiheessa kuolemia ja elinkeinojen 
häviämistä köyhimmissä ja heikoimmassa asemassa olevissa maissa;

3. korostaa, että ensisijaisena tavoitteena on varmistettava, että teollisuusmaat vähentävät 
ensin ja nopeasti omia päästöjään ja myöntävät kehitysmaille sopeutumista ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä koskevaa rahoitustukea; varoittaa kuitenkin käyttämästä 
edellä mainittujen sijasta puhtaan kehityksen mekanismin (CDM) kaltaisia 
kompensaatiomekanismeja, koska niiden ei ole todettu olevan tehokkaita 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen välineitä ja koska ne viivyttävät ratkaisevan 
tärkeiden rakenneuudistusten toteuttamista teollisuusmaiden kansantalouksissa;

4. ottaa huomioon, että kansainvälisenä ilmastotavoitteena on rajoittaa maapallon 
keskilämpötilan nousu korkeintaan kahteen celsiusasteeseen yli esiteollisen tason; 

5. kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään kolme sitovaa tavoitetta vuodelle 2030: 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ainakin 50 prosentilla vuoden 1990 tasosta, 
uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen vähintään 40 prosenttiin ja 
energiatehokkuuden nostaminen ainakin 30 prosentilla; muistuttaa, että sekä 
energiatehokkuus että uusiutuvien energiavarojen hyödyntäminen vähentävät 
kasvihuonekaasujen päästöjä ja edistävät näin ollen EU:n tavoitetta vähentää 
kasvihuonekaasujen päästöjä vähintään 50 prosentilla;

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lopettamaan kaikki tuet ja valtiontuet fossiilisille 
polttoaineille ja ydinenergialle sekä viimeistelemään sähkön sisämarkkinat tavalla, joka 
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hyödyttää uusiutuvaa energiaa;

7. korostaa liikenteen alan hiilijalanjäljen pienentämisen tarvetta; toteaa tähän liittyen, että 
tietyt biopolttoaineet eivät ole vastanneet odotuksia kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisen osalta vaan voivat osaltaan lisätä elintarvikkeiden hintojen nousua 
kilpailemalla viljelymaasta ja voivat uhata kehitysmaiden paikallisten ja alkuperäisten 
yhteisöjen mahdollisuutta saada käyttöönsä maan ja veden kaltaisia elintärkeitä resursseja; 
katsoo, että ravinnon saantia koskevaan oikeuteen kohdistuvien kielteisten vaikutusten 
välttämiseksi julkisia kannustimia (kuten EU:n sitova 10 prosentin tavoite liikenteen 
uusiutuvalle energialle) viljelykasvien biopolttoainetuotantoon kasvattamiselle on 
vähennettävä asteittain ja poistettava kokonaan vuoden 2020 loppuun mennessä; kehottaa 
erityisesti tehokkaisiin toimenpiteisiin Euroopan markkinoiden energiantuotannon 
tarpeisiin tuotettavan biomassan tuotannosta aiheutuvien vahingollisten sosiaalisten ja 
ympäristöön kohdistuvien vaikutusten ehkäisemiseksi;

8. korostaa liikenteen alan energiankulutuksen vähentämisen tarvetta, koska uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian prosentuaalista tavoitetta on todennäköisesti yhä 
vaikeampi saavuttaa kestävällä tavalla, jos energian kokonaiskysyntä liikenteessä jatkaa 
kasvuaan;

9. korostaa, että kehitys- ja ilmastonmuutostavoitteet on sovitettava yhteen; tähdentää, että 
ilmastonmuutos uhkaa kokonaisten alueiden kykyä elintarvikeomavaraisuuteen, mikä 
todistaa oikeiksi köyhyyden maailmanlaajuisen poistamisen yhteydet vuosituhannen 
kehitystavoitteisiin sekä Rio+20 -konferenssissa hyväksyttyihin kestävän kehityksen 
tavoitteisiin; kehottaa yhdistämään nämä kaksi prosessia vuoden 2015 jälkeiseksi 
yhtenäiseksi ja laaja-alaiseksi kehykseksi;

10. palauttaa mieliin ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen mukaiset EU:n 
sitoumukset tukea kehitysmaiden, erityisesti vähiten kehittyneiden maiden, pyrkimyksiä 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi sekä selviytymiskyvyn 
parantamiseksi valmiuksia vahvistamalla, tutkimusinvestoinneilla, teknologian siirrolla ja 
osallistumalla vihreään ilmastorahastoon, joka on nopeasti saatettava täyteen 
toimintavalmiuteen;

11. korostaa, että rahoituksella on ratkaisevan tärkeä rooli kehitysmaiden pyrkiessä 
toteuttamaan kunnianhimoisia ilmastotoimia; vaatii näin ollen ilmastonmuutoksen 
torjuntaa koskevan yhtenäisen rahoitusjärjestelmän kehittämistä; kehottaa jäsenvaltioita 
tehostamaan toimia, jotka auttavat kehittyneitä maita täyttämään sitoumuksensa, jonka 
mukaan ne antavat vähintään 100 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuotuista 
ilmastorahoitusta, joka täydentää sitoumusta maksaa 0,7 prosenttia BKT:sta virallisena 
kehitysapuna vuoteen 2020 mennessä;

12. painottaa, että vähiten kehittyneiden maiden naiset kantavat suurimman vastuun 
ilmastonmuutoksen uhkaamilla aloilla; korostaa, että tasa-arvoanalyysi on välttämättä 
otettava huomioon ja sukupuolinäkökohdat on sisällytettävä kaikkiin EU:n tai sen 
jäsenvaltioiden rahoittamiin toimintaohjelmiin, jotka koskevat ilmastonmuutoksen 
vaikutusten lieventämistä tai siihen sopeutumista ja katastrofiriskin vähentämistä;

13. pitää tärkeänä puuttua siihen, että lentoliikenteen päästöjen vaikutus ilmastonmuutokseen 
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lisääntyy entisestään; pitää siksi valitettavana, että EU:n on pitänyt tilapäisesti keskeyttää 
EU:n päästökauppajärjestelmän täytäntöönpano EU:n ulkopuolisilta lennoilta; korostaa, 
että tarvitaan laajennettu ja paremmin toimiva päästökauppajärjestelmä, jonka 
ilmastotavoitteet ovat tehokkaita ja kasvihuonekaasupäästövähennysten kannustimet 
tuloksellisia ja jonka avulla voidaan varmistaa, että hiilidioksidin hinta vastaa fossiilisten 
polttoaineiden todellisia kustannuksia; korostaa, että päästöoikeuksien kokonaismäärän on 
laskettava asteittain niin, että ilmastoneutraalius saavutetaan vuoteen 2050 mennessä; 
pitää olennaisen tärkeänä lisätä ilmastorahoitusta ja siirtää päästökauppajärjestelmän 
puitteissa osa päästökaupan tuloista täysin käyttövalmiiseen vihreään ilmastorahastoon;

14. toteaa, että Euroopan ympäristökeskuksen äskettäin julkaisemassa kertomuksessa 
todettiin, että vuosien 1990 ja 2012 välisenä aikana unioni vähensi 
kasvihuonekaasupäästöjään 18 prosentilla, mikä on lähellä vuotta 2020 koskevaa 
20 prosentin vähentämistavoitetta; kehottaa näin ollen unionin johtajia korottamaan 
vuoden 2020 ilmastotavoitteen 30 prosenttiin, jotta voidaan välttää toimimattomuus sitä 
edeltävänä ajanjaksona.
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