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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

komission valkoisesta kirjasta "Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Kohti 
eurooppalaista toimintakehystä"
(2009/2152(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission valkoisen kirjan "Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Kohti 
eurooppalaista toimintakehystä" (KOM(2009)0147),

– ottaa huomioon 10. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman aiheesta "Sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen Euroopassa – vaihtoehdot EU:n toimille"1,

– ottaa huomioon 4. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman aiheesta "2050: Tulevaisuus 
alkaa tänään – EU:n tulevaa yhdennettyä ilmastonsuojelupolitiikkaa koskevia suosituksia"2,

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

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan ja kalatalousvaliokunnan lausunnot 
(A7-0000/2009),

A. ottaa huomioon, että maailman ilmaston lämpenemistä ja ilmastonmuutosta pidetään erittäin 
vakavina uhkina,

B. ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen seurauksilla on merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia 
vaikutuksia,

C. ottaa huomioon, että vaikka maailma onnistuisikin rajoittamaan ja vähentämään 
kasvihuonekaasujen päästöjä, jo vääjäämättömiin seurauksiin reagointi edellyttää silti 
huomattavia sopeuttamistoimia,

D. ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen seuraukset vaikuttavat Euroopan eri alueisiin eri tavoilla 
ja eri voimakkuudella,

1. pitää edellä mainittua valkoista kirjaa myönteisenä;

2. kannattaa ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan EU:n toimintakehyksen tavoitetta 
parantaa EU:n sietokykyä ilmastonmuutoksen vaikutusten suhteen;

3. pitää erittäin tärkeänä ilmastonmuutokseen sopeutumisen saattamista osaksi kaikkea EU:n 
politiikkaa;

                                               
1 EUVL C 247 E, 15.10.2009, s. 41.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0042.
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Tietämyksen laajentaminen

4. yhtyy komission näkemykseen, että ilmastonmuutoksen vaikutuksista tarvitaan lisää tietoa, jotta 
tutkimustulokset voidaan levittää mahdollisimman laajalti, minkä jälkeen asianmukaisia 
sopeuttamistoimia voidaan kehittää;

5. korostaa, että tutkimusta olisi tehostettava nykyisen tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman ja 
tulevien puiteohjelmien piirissä, jotta voidaan puuttua tietämyksessä oleviin aukkoihin ja kehittää 
keinoja ja tekniikkaa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin mukautumiseksi;

6. korostaa, että asiaankuuluvista mallinnuksista tarvitaan alueellisen ja paikallisen tason 
lisätutkimuksia ja että EU:n alueen eri osien sopeutumiskyky on määriteltävä;

7. katsoo, että komission pitäisi varmistaa tietojenvaihtojärjestelmän tarpeellisuus, kun otetaan 
huomioon, että yhteisen ympäristötietojärjestelmän (SEIS) ja ympäristön ja turvallisuuden 
maailmanlaajuisen seurannan (GMES) kaltaiset järjestelmätkin ovat olemassa; katsoo, että 
tietojenvaihtojärjestelmän käyttämisen pitäisi antaa lisäarvoa EU:n laatiessa, rahoittaessa ja 
toteuttaessa asianmukaisia mukauttamissuunnitelmia;

Sopeutumistoimien sisällyttäminen EU:n politiikkoihin

Vesi

8. kantaa erityistä huolta vedestä, koska ilmastonmuutoksella on huomattavia vaikutuksia veden 
määrään ja laatuun;

9. tähdentää, että EU:n alueella voitaisiin tehokkaamman vesihuollon avulla säästää suuria 
vesimääriä;

10. korostaa, että on tärkeää sisällyttää sopeutumistoimet vesipiirin hoitosuunnitelmiin 
30. marraskuuta 2009 julkaistujen ohjeiden mukaisesti;

11. korostaa, että on tärkeää panna täytäntöön tulvadirektiivi1, joka tarjoaa laaja-alaisen järjestelmän 
ilmastonmuutoksesta johtuvien tulvien lisääntyneiden riskien arvioimiseen ja seurantaan sekä 
sopeutumistoimien kehittämiseen;

Maatalous

12. korostaa, että maatalouden ekosysteemien mukautumiskykyä on nostettava luonnonvarojen, 
kuten veden ja maaperän, kestävämmän käytön avulla;

13. katsoo, että yhteisellä maatalouspolitiikalla on keskeinen asema mukautumisessa;

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, tulvariskien 
arvioinnista ja hallinnasta (EUVL L 288, 6.11.2007, s. 27).
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Maaperä 

14. katsoo, että maaperädirektiivi olisi oleellisen tärkeä väline mukautumisen kannalta, erityisesti 
vastineena maaperän köyhtymiselle ja aavikoitumiselle; vaatii siksi jäsenvaltioita valmistelemaan 
maaperädirektiivin hyväksymistä;

Terveys- ja sosiaalipolitiikka

15. pitää myönteisenä komission ehdotuksia ilmastonmuutokseen liittyviä terveysvaikutuksia 
koskevien suuntaviivojen ja seurantamekanismien kehittämisestä vuoteen 2011 mennessä; 
tähdentää vektorivälitteisten tautien leviämistä koskevien riskien lisääntymistä;

16. toteaa, että ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset vaikuttavat todennäköisesti voimakkaimmin 
kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin yhteisöihin ja köyhimpiin väestönosiin; pitää 
oleellisena, että sopeutumistoimia käsitellään terveysalan epätasa-arvon yhteydessä;

17. pyytää komissiota kehittämään kattavan politiikan vakuutusalan ottamiseksi mukaan riskien 
tiedostamiseen ja riskien jakamiseen;

Infrastruktuuri

18. korostaa, että keskipitkän ja pitkän aikavälin investointeja infrastruktuurihankkeisiin on 
harkittava siten, että tulevaisuuden ennakoidut ilmasto-olosuhteet otetaan täysimääräisesti 
huomioon samalla, kun säilytetään tietty joustavuus;

19. pitää erityisen tärkeänä varmistaa, että osana ympäristövaikutusten arviointia kaikissa 
rakennusluvissa ja kaupunkisuunnittelussa otetaan huomioon erilaiset sopeutumisvaihtoehdot;

20. kehottaa komissiota kehittämään mahdollisimman pikaisesti menetelmiä 
infrastruktuurihankkeiden "ilmastokestävyyden" varmistamiseksi;

Biologinen monimuotoisuus;

21. kehottaa jäsenvaltioiden asianmukaisella rahoituksella hoitamaan aktiivisesti Natura 2000 –
alueita, jotta lajit voivat muuttaa ja selvitä ilmasto-olojen muutoksesta, kun otetaan huomioon, 
että Natura 2000 -verkosto muodostaa keskeisen tekijän EU:n pyrkiessä säilyttämään 
ekosysteemejä muuttuvissa ilmasto-oloissa;

Kulttuuriperintö 

22. korostaa, että on tärkeää kehittää sopeutumistoimia, joissa otetaan huomioon eurooppalaisen 
kulttuuriperinnön kaikki näkökohdat;

Rakenne ja hallinto

23. korostaa, että paikallisten ja alueellisten viranomaisten on saatava tunnustettu asema merkittävinä 
toimijoina ilmastonmuutoksen kielteisten vaikutusten torjunnassa;

24. tähdentää, että on viranomaistoimien asianmukainen määrä auttaa maksimoimaan toteutettujen 
toimien tehokkuutta;
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25. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita pyrkimään koordinoituun lähestymistapaan niiden 
käsitellessä sopeutumista, jotta EU:n alueellinen yhtenäisyys varmistuisi;

Rahoitus

26. korostaa, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä ilmastonmuutokselle ja etenkin 
sopeutumistoimille pitäisi myöntää nykyistä merkittävämpi asema, millä varmistetaan riittävän 
rahoituksen saatavuus;

27. kehottaa asettamaan ilmastonmuutoksen ja etenkin sopeutumisen etusijalle rakennerahastojen 
tulevassa uudistuksessa;

28. vaatii neuvostoa ja komissiota käynnistämään uudelleen prosessin solidaarisuusrahastoa 
koskevan asetuksen1 muuttamiseksi, mikä mahdollistaisi luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien vahinkojen käsittelemisen tehokkaammin, joustavammin ja hyvissä 
ajoin;

29. korostaa, että merkittävä osa EU:n päästökauppajärjestelmän puitteissa huutokaupattavista 
päästöoikeuksista, myös lento- ja laivaliikenteen päästöoikeushuutokaupasta saatavista tuloista, 
olisi korvamerkittävä tarkoituksiin, joilla autetaan jäsenvaltioita torjumaan ilmastonmuutosta ja 
mukautumaan siihen;

Vaikutuksia ja sopeutumista käsittelevä ohjausryhmä

30. tukee komission ehdotusta vaikutuksia ja sopeutumista käsittelevän ohjausryhmän 
perustamisesta; pyytää komissiota varmistamaan, että tähän ryhmään kuuluu edustajia 
parlamentista tarkkailijoina;

Edistymistä käsittelevä komission kertomus

31. kehottaa komissiota raportoimaan Euroopan parlamentille vuoteen 2012 mennessä edellä 
mainitun valkoisen kirjan täytäntöönpanossa saavutetusta edistyksestä;

0

0      0

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

                                               
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 2012/2002, annettu 11 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston perustamisesta (EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3).
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PERUSTELUT

Ilmastonmuutoksen pääasialliset vaikutukset voidaan tiivistää seuraavasti: vähemmän 
sadepäiviä, mutta voimakkaampia sateita, vähemmän lunta ja lisää kuivuuskausia.

Tämä vaikuttaa suoraan maantieteeseen edesauttaen maaperän eroosion ja tulvariskien 
lisääntymistä samalla, kun lumen määrä vähenee, mikä puolestaan haittaa maanalaisten 
pohjavesivarojen luonnollista täyttymistä. Tällä hetkellä sovellettavat vesitalouden käytännöt 
osoittavat selkeästi, että luonnonvarojen hoitoa koskevaa nykyistä suhtautumista on 
muutettava. Satanut vesi on pyrittävä säilyttämään paikoillaan mahdollisimman pitkään, ja 
vesistöjä olisi sopeutettava lisäämään varastointikykyään hyökytulvien lisääntyneen riskin 
vuoksi. Jokia olisi hoidettava asianmukaisella tavalla, ja vesiputoukset valjastettava 
sähköntuotantoon. Pitkäaikaiset kuivat kaudet lisäävät metsäpalojen riskiä. Tässä tapauksessa 
sopeutumiseen kuuluu palavan aineksen vähentäminen harventamalla metsiä, mikä puolestaan 
vähentää palojen esiintymistiheyttä ja leviämisnopeutta. Maa- ja metsätalouden 
biomassajäämien hyväksikäyttö tuleekin olemaan tärkeä osa sopeutumiskykyä. 
Sopeutumistoimet ovat oleellisen tärkeitä ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaamiseksi, mutta 
niillä parannetaan myös Euroopan unionin turvallisuutta ja palvelukykyä. 
Makrosopeutuminen on perusluonteinen hanke, jonka avulla voisimme parantaa nykyisiä 
hätävalmiusjärjestelmiämme yhdistämällä satelliitti- ja maahavainnot ja antamalla vakavista 
sääilmiöistä lyhyen aikavälin ennusteita. Makrosopeutuminen liittyy vaikutusten 
lieventämiseen, mutta ei kuulu siihen osana.

Valkoinen kirja on kuitenkin vain valmistelevaa työtä, jonka päämääränä on antaa politiikalle 
lavea viitekehys, jonka puitteissa kehitetään tarvittavia suunnitelmia ja strategioita. Tästä 
johtuen alkuperäinen mietintömme ei sisällä täsmällisiä viittauksia eri politiikan alojen 
lukuisiin yksityiskohtiin, vaan siinä hahmotellaan yleinen strateginen linja, jolla EU voi lisätä 
vastustuskykyään ilmastonmuutoksen vaikutuksia vastaan. Kun toimia koskevat täsmälliset 
suunnitelmat laaditaan, niiden yhteydessä on varmasti tilaa perinpohjaiselle analyysille, joka 
koskee etenkin rahoitusta. Itse asiassa rahoitus voidaan määritellä vasta, kun tiedetään selvästi 
mitä täytyy saavuttaa. Kattavaan sopeutusstrategiaan pitäisi sisältyä seuraavat pääkohdat: 
tiedonkulkua on painotettava (tietojen kerääminen ja levittäminen asiaankuuluvien 
kansallisten ja paikallisten kanavien kautta) kiinnittämällä myös erityistä huomiota siihen, 
miten sopeutustoimet jaetaan kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason sopeutumiskyvyn ja 
niiden vaikutusten mukaisesti; hyvän hallintotavan rakenteisiin on kiinnitettävä huomiota 
politiikan todellisen tehokkuuden vuoksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
sisällyttämiseksi EU:n politiikan kaikille aloille. Alueellisen ulottuvuuden pitäisi olla 
toiminnallinen ulottuvuus eikä enää sopeutumisen kaltaisen tärkeän politiikan tavoite; siksi 
keskeisenä ongelmana on maankäyttö ja sen johdonmukainen suunnittelu. Eräät valkoiseen 
kirjaan liittyvät ehdotukset osoittavat, että on tarpeen kiinnittää huomiota siihen, millainen 
suhde ilmastonmuutokseen sopeutumisella on ihmisten ja eläinten terveyteen. Vakuutusten 
asemaa on vielä lopuksi arvioitava uudelleen lisääntyneiden riskien vuoksi. Tämä voidaan 
toteuttaa ehdottamalla uusia muotoja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksille.


