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Ilmastonmuutosta koskevaa Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimusta käsittelevä 
konferenssi (COP 17) Durbanissa, Etelä-Afrikassa

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten 
edustajien, Euroopan parlamentin ja komission 20. joulukuuta 2005 antaman yhteisen 
julkilausuman Euroopan unionin kehityspolitiikasta "Eurooppalainen konsensus" ja 
erityisesti sen 22, 38, 75, 76 ja 105 kohdan1,

– ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuoneen 
ympäristövaliokunnan 29. kesäkuuta 2011 julkaiseman mietinnön niiden tukien 
vaikutuksista, joita Yhdistynyt kuningaskunta antaa ulkomaille ympäristön suojelua sekä 
ilmastonmuutoksen lievennystä ja siihen sopeutumista varten,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien 8. syyskuuta 2000 antaman 
vuosituhatjulistuksen, jossa asetetaan vuosituhannen kehitystavoitteet kansainvälisen 
yhteisön yhteisesti sopimaksi köyhyyden poistamisen perustaksi,

– ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2009 hyväksytyt neuvoston päätelmät 
ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta kehitysyhteistyössä,

– ottaa huomioon 25.−29. toukokuuta 2009 annetun Nairobin julistuksen Afrikan toimista 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi, 

A. ottaa huomioon vuoden 2010 maailman kehitysraportin ennustuksen, jonka mukaan 
lievennys- ja sopeutumistoimien kustannukset ovat köyhissä maissa 170−275 miljardia 
Yhdysvaltain dollaria vuodessa vuoteen 2030 mennessä;

B. palauttaa mieliin, että uusissa ilmastonmuutossopimuksissa tulisi ottaa huomioon jo 
olemassa olevat kehitysprosessit sekä kansainvälisellä (lähinnä vuosituhannen 
kehitystavoitteet ja Pariisin julistus avun tehokkuudesta) että kansallisella tasolla 
(kansalliset sopeutumisohjelmat); 

C. katsoo, että EU:n tukien pitäisi auttaa kehitysmaita luopumaan vaiheittain runsaasti 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavasta kehityksestä ja rakentamaan vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttava infrastruktuuri, sekä katsoo, että EU:n avustusten pitäisi myös tukea paikallista 
talouskehitystä, vihreitä työpaikkoja ja köyhyyden vähentämistä, mutta niitä ei pidä sitoa 
tai käyttää EU:n alueen yritysten tukemiseen;

D. katsoo, että fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian tukemiseen tarkoitettujen 
Maailmanpankin lainojen määrän täytyy olla samassa linjassa kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen pyrkivän tavoitteen kanssa;

                                               
1 EUVL C 46, 24.2.2006, s. 1.
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E. katsoo, että parlamentaarikot erityisesti kehitysmaissa ovat ja heidän myös pitää olla 
tärkeässä asemassa tässä ohjelmassa varmistamassa hallinnon vastuullisuuden ja 
tehokkuuden sekä tiedonvälityksen osapuolten välillä, koska molemmat ovat tärkeitä 
seikkoja, kun halutaan varmistaa, että maa kykenee kestämään ilmastonmuutoksen; 

F. katsoo, että olemassa olevat rahoitusjärjestelmät ovat monimutkaisia ja hajanaisia; katsoo, 
että sitoutuminen siihen, että luovutetaan 0,7 % BKT:stä julkiseen kehitysapuun 
vuosituhannen kehitystavoitteen saavuttamiseksi, ei ole toteutunut suurimmassa osassa 
avunantajamaita; katsoo, että ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimuksen rahoitusjärjestelmät ovat riippuvaisia avunantajilta tulevista 
lisälahjoituksista;

G. katsoo, että metsähallinnon parantaminen on keskeinen edellytys metsäkadon pysyvälle 
hidastamiselle; katsoo, että metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä koskevan ongelman 
ratkaisemiseksi ilmastoneuvotteluissa täytyy ottaa huomioon aikaisemmat kokemukset, 
kuten FLEGT-toimintasuunnitelma, joka oli tarkoitettu laittomien hakkuiden 
rajoittamiseen metsähallinnon puoleen kääntymällä;

H. katsoo, että olisi perustettava yhteinen järjestelmä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
tarkoitettujen eri rahoituslähteiden säätelemiseksi, jotta voitaisiin varmistaa 
rahoitusjärjestelmän vastuullisuus ja läpinäkyvyys;

1. muistuttaa, että köyhät maat ovat kaikkein haavoittuvaisimpia ilmastonmuutoksen 
vaikutuksille ja niillä on heikoimmat sopeutumisvalmiudet;

2. muistuttaa, että nykyinen kehitysmaille suunnattu ilmastonmuutoksen torjumiseen 
tarkoitettu rahoitus on kasvussa, mutta silti se kattaa vain pienen osan (alle viisi 
prosenttia) siitä määrästä, jonka kehitysmaiden arvioidaan tarvitsevan useiden 
vuosikymmenten ajan;

3. vaatii, että Durbanissa on rakennettava yhtenäinen rahoitusjärjestelmä ilmastonmuutoksen 
torjumiselle erityisesti siksi, ettei vuoden 2012 jälkeen tulisi rahoitusvajetta; korostaa tässä 
yhteydessä, että tarvitaan sekä uusia resursseja (pääomasiirtojen kansainvälinen 
transaktiomaksu, erityisiä nosto-oikeuksia koskevien arvopapereiden liikkeellelasku, 
laiva- ja lentoliikenteen maksut jne.) että tehokkaita jakelumekanismeja;

4. kannattaa valvontamekanismin perustamista, jotta voitaisiin varmistaa 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, rahoitusta, tekniikkaa ja toimintavalmiuksien 
kehittämistä koskevien sitoumusten tehokkaampi toteutuminen; 

5. kehottaa avunantajia lahjoittamaan varoja Maailman ympäristörahastolle sen 
lisärahoituksen takaamiseksi ja jatkamaan näissä puitteissa erityisesti Afrikan maille 
lahjoittamista, sekä jakamaan rahoitusresurssit eri maille tärkeysjärjestyksessä ja tarpeen 
mukaan;

6. kannustaa perustamaan rahaston, jolla palkitaan tai annetaan kannustimia päästöjen 
vähentämisestä kestävillä maanhoitokäytänteillä mukaan luettuina metsien suojelu, 
kestävä metsien hoito, metsäkadon välttäminen, metsittäminen ja kestävä maatalous;
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7. kehottaa komissiota ja EU:n jäsenvaltioita luomaan parempia yhteyksiä vuosituhannen 
kehitystavoitteiden ja ilmastonmuutoksen välille sisällyttämällä ilmastonmuutoksen 
vaikutukset ja siihen sopeutumisen hankkeisiin ja ohjelmiin, joilla pyritään vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamiseen, sekä laajoihin köyhyyden vähentämisstrategioihin ja 
kehitysyhteistyöpolitiikkoihin; kehottaa tässä yhteydessä komissiota parantamaan 
tilinpäätösraportointivälinettään helpottaakseen EU:n ilmastositoumusten 
rahoitusanalyysiä sekä nostamaan ilmaston valtavirtaistamisen osaksi 
kehitysyhteistyöpolitiikkaa; 

8. vaatii institutionaalisen kehyksen perustamista kaikkien tekniikan kehittämiseen ja 
siirtoon liittyvien seikkojen hallinnoimiseksi suosimalla etenkin niin sanottua 
tarkoituksenmukaista tekniikkaa, joka on suunniteltu ottamaan huomioon erityisesti 
ympäristöön, etiikkaan, kulttuuriin, sosiaalialaan, politiikkaan ja talouteen liittyvät seikat 
siinä yhteisössä, jolle se on suunnattu; vaatii patenttipoolien luomista, jotta muutkin voivat 
saada käyttöönsä tietyn yhteisön, kuten yhtiön, yliopiston tai tutkimuslaitoksen patentit 
tuotantotarkoituksia tai edelleen kehittämistä varten; vaatii kehitysmaille oikeutta käyttää 
TRIPS-sopimuksen joustovaraa;

9. muistuttaa, että julkinen rahoitus on erityisen tärkeää, jotta tavoitettaisiin 
haavoittuvaisimmatkin yhteisöt, joilla on vaikeuksia sopeutua ilmastonmuutokseen, ja 
jotta voitaisiin auttaa köyhiä maita omaksumaan kestävän kehityksen strategioita; 
painottaa edelleen, että komission ja jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämä rahoitus 
lisätään jo olemassa oleviin tukitavoitteisiin ilmastonmuutossopimuksen artiklan 4.3 
mukaisesti; kehottaa komissiota säätämään joulukuussa 2007 sovitun Balin
toimintasuunnitelman mukaisesti perusteet ilmastonmuutokseen liittyvälle 
lisärahoitukselle mitattavissa ja todennettavissa olevalla tavalla;

10. panee merkille uudistuvan energian valtavat mahdollisuudet monissa kehitysmaissa; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita perustamaan uusiutuvaa energiaa koskevia hankkeita 
kehitysmaihin ja tarjoamaan niille tekniikkaa, asiantuntemusta ja investointeja;

11. muistuttaa, että saastuttaja maksaa -periaate pyrkii korostamaan saastuttamisen 
vähentämisen positiivisia vaikutuksia, mutta sitä on vaikeaa juurruttaa kehitysmaihin; 
kehottaa siksi suuntaamaan ilmastonmuutosta koskevan rahoituksen perusteellisemmin 
tähän asiaan kehitysmaissa;

12. muistuttaa, että metsäkadosta ja metsien tilan heikkenemisestä johtuvien päästöjen 
vähentämiseksi on siirryttävä kapea-alaisesta metsien hiilivirtojen määrittelemisestä 
laajempaan lähestymistapaan, joka ottaa huomioon suorat ja taustalla olevat metsäkadon 
syyt, jotka määritellään vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen kuulemisprosessin 
tapaisella kuulemisprosessilla;

13. kehottaa EU:ta lisäksi varmistamaan, että REDD+-mekanismiin sisällytetään 
turvamekanismeja, joilla taataan se, että metsissä asuvien ihmisten oikeuksia ei loukata ja 
että metsien katoaminen pysäytetään tehokkaasti; vaatii erityisesti, että REDD+ ei saa 
horjuttaa FLEGT-toimintasuunnitelmalla (metsälainsäädännön noudattaminen, 
metsähallinto ja puukauppa) saavutettuja edistysaskeleita, jotka koskevat erityisesti 
metsähallintoa ja perinteisen maanomistusjärjestelmän selkeyttämistä ja tunnustamista;
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14. on sitä mieltä, että REDDin rahoitusjärjestelmien pitäisi perustua suorituskykyä koskeviin 
kriteereihin, mukaan luettuna metsähallinto, ja ottaa huomioon biodiversiteettisopimuksen 
osapuolten kymmenennessä konferenssissa Nagoyassa (COP10) sovitun luonnon 
monimuotoisuutta koskevan strategisen suunnitelman 2011 tavoitteet;

15. kehottaa Maailmanpankkia varmistamaan, että sen sijoitussalkku on ilmastoystävällinen;

16. katsoo, että ilmastonmuutoksen aiheuttamasta muuttoliikkeestä on tehtävä riittävästi 
tutkimusta, jotta ongelmaa voitaisiin käsitellä kunnolla.


