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Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan unionin strategiasta Kööpenhaminan 
ilmastonmuutoskokouksessa (COP15)

Euroopan parlamentti, joka

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

– ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimuksen osapuolten tulevan 15. kokouksen (COP15) ja Kioton pöytäkirjan 
osapuolten kokouksena toimivan osapuolten viidennen kokouksen (COP/MOP5), joka 
pidetään Kööpenhaminassa 7.–18. joulukuuta 2009,

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 2008 hyväksymänsä ilmasto- ja energiapaketin, erityisesti 
23. huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/29/EY 
direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa 
koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi1  ja 23. huhtikuuta 2009 
tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 406/2009/EY jäsenvaltioiden 
pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä2,

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ilmastonmuutoksesta, erityisesti 
4. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman "2050: Tulevaisuus alkaa tänään – EU:n 
tulevaa yhdennettyä ilmastonsuojelupolitiikkaa koskevia suosituksia"3  ja 11. maaliskuuta 
2009 antamansa päätöslauselman EU:n strategiasta kattavan ilmastonmuutossopimuksen 
tekemiseksi Kööpenhaminassa ja riittävän rahoituksen myöntämisestä 
ilmastonmuutospolitiikalle4,

– ottaa huomioon komissiolle ja neuvostolle … osoitetut suulliset kysymykset Euroopan 
unionin strategiasta Kööpenhaminan ilmastonmuutoskokouksessa (COP15) (O-0000/2009 
– B7 0000/2009, O-0000/2009 – B7 0000/2009),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että neuvottelut vuoden 2012 jälkeistä aikaa koskevasta kattavasta 
kansainvälisestä ilmastomuutossopimuksesta on tarkoitus saattaa päätökseen joulukuussa 
2009 Kööpenhaminassa; katsoo, että sopimuksen olisi oltava johdonmukainen sen 
tavoitteen kanssa, että maapallon keskimääräinen vuosittainen pintalämpötila ei nouse yli 
kahdella celsiusasteella teollista aikakautta edeltävästä tasosta (ns. kahden celsiusasteen 
tavoite),

                                               
1 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 63.
2 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 136.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0042.
4 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0121.
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B. katsoo, että mainitun kahden celsiusasteen tavoitteen saavuttamiseksi teollisuusmaiden on 
näytettävä esimerkkiä ja vähennettävä merkittävästi päästöjään ja myös kehitysmaiden on 
osallistuttava tavoitteen täyttämiseen,

C. katsoo, että tarvitaan huomattava määrä lisärahoitusta tarvittavien hillitsemis- ja 
mukauttamistoimien toteuttamiseksi kehitysmaissa, minkä vuoksi ilmastonmuutoksen 
torjuntaan olisi osoitettava yhtä paljon resursseja kuin nykyisen rahoituskriisin torjuntaan,

D. ottaa huomioon, että EU on hyväksynyt edellä mainitun ilmasto- ja energiapaketin, joka 
koostuu lainsäädäntötoimista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi yksipuolisesti 
20 prosentilla vuoden 1990 päästömääriin nähden vuoteen 2020 mennessä ja johon 
sisältyy sitoumus vähennystavoitteen nostamisesta 30 prosenttiin, jos Kööpenhaminassa 
saadaan aikaan riittävän kunnianhimoinen ja sitova kansainvälinen sopimus,

1. kehottaa Euroopan unionia esiintymään yhtenäisenä ja pitämään kiinni johtavasta 
roolistaan COP15-neuvotteluissa sekä ajamaan kunnianhimoisia tavoitteita 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa käymissään keskusteluissa, jotta Kööpenhaminassa 
saataisiin aikaan kunnianhimoinen kansainvälinen sopimus, joka on sopusoinnussa 
uusimman tieteellisen tiedon ja kahden celsiusasteen tavoitteen kanssa;

Päästövähennyssitoumukset

2. korostaa, että kansainvälisen sopimuksen olisi perustuttava yhteisen mutta eriytetyn 
vastuun periaatteeseen niin, että teollisuusmaat näyttävät esimerkkiä vähentämällä omia 
päästöjään ja että myös kehitysmaat ja nousevat taloudet, erityisesti Kiina, Intia ja 
Brasilia, sitoutuvat Balin toimintasuunnitelman mukaisesti toteuttamaan asianmukaisia 
kestävän kehityksen mukaisia kansallisia hillitsemistoimia, joihin ne saavat 
teollisuusmailta mitattavissa ja todennettavissa olevaa teknistä, rahoituksellista ja 
valmiuksien lisäämiseen tähtäävää tukea;

3. palauttaa mieliin, että kansainvälisellä sopimuksella olisi varmistettava teollisuusmaiden 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaisväheneminen vuoteen 2020 mennessä määrällä, joka 
on vähintään 25 prosenttia, mutta mieluiten lähempänä 40 prosenttia, vuoden 1990 
päästömääriin nähden, kuten suositettiin kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) 
neljännessä arviointikertomuksessa, ja edellyttää, että kyseiset vähennykset toteutetaan 
omassa maassa; palauttaa mieliin, että EU:n ja muiden teollisuusmaiden pitkän aikavälin 
tavoitteeksi vuoteen 2050 mennessä olisi asetettava vähintään 80 prosentin vähennys 
vuoden 1990 päästömääriin nähden;

4. palauttaa lisäksi mieliin antamansa suosituksen, jonka mukaan kansainvälisen 
sopimuksen mallina käytettäisiin tiettyjä ilmasto- ja energiapakettiin sisällytettyjä 
periaatteita, erityisesti teollisuusmaiden sitoumuksia koskevaa lineaarista kehityslinjaa, 
todennettuihin päästöihin perustuvaa eriyttämistä ja vuosittaisen hillitsemistä koskevan 
kertoimen sisältävän valvontajärjestelmän tiukennettua noudattamista;

Rahoitus

5. korostaa, että Kööpenhaminan sopimuksen syntyminen voisi olla tehokas kimmoke 
sellaisen vihreän New Deal -sopimuksen aikaansaamiseksi, jolla voitaisiin tehostaa 
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talouskasvua, edistää ympäristöystävällistä teknologiaa ja luoda uusia työpaikkoja niin 
EU:ssa kuin kehitysmaissa; katsoo, että julkisen sektorin etukäteisinvestoinneilla 
ympäristöystävälliseen energiainfrastruktuuriin ja täydentäviin tutkimus- ja 
kehitystoimiin voidaan alentaa kustannuksia;

6. korostaa, että kaikkien maiden aktiivinen osallistuminen ilmastonmuutoksen torjuntaan 
voi toteutua vain, jos kehitysmaat kykenevät pitämään yllä kestävää talouskasvua;
kehottaa siksi luomaan paremmin yhdennettyjä poliittisia keinoja kehitys- ja 
ilmastohaasteiden käsittelyyn;

7. korostaa teollisuusmaiden vastuuta riittävän, kestävän ja odotuksenmukaisen 
taloudellisen ja teknisen tuen antamisessa kehitysmaille, jotta nämä kykenevät 
sitoutumaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, mukautumaan 
ilmastonmuutoksen seurauksiin ja vähentämään metsien hävittämisestä ja metsien tilan 
heikkenemisestä johtuvia päästöjä sekä kehittämään valmiuksiaan tulevan kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi; painottaa, että tällaisissa 
sitoumuksissa on otettava huomioon ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen 
(UNFCCC) yhteydessä sovittujen virallista kehitysapua täydentävien ja jäsenvaltioiden 
vuosittaisista talousarviomenettelyistä riippumattomien mekanismien ennakoitava 
rahoittaminen;

8. muistuttaa, että EU:n kollektiivisen rahoitusosuuden kehitysmaiden hillitsemistoimien ja 
mukautumistarpeiden kattamiseksi olisi oltava vähintään 30 000 miljoonaa euroa 
vuosittain vuoteen 2020 mennessä ja että summa voi kasvaa ilmastonmuutoksen 
vakavuutta ja sen kustannustasoa koskevan uuden tiedon myötä;

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

10. korostaa, että varainsiirron kestävyyden varmistamiseksi olisi sovellettava 
kehitysyhteistyöpolitiikasta saatuja kokemuksia ja vakiintuneita periaatteita, kuten hyvän 
hallinnon periaatetta;

11. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita vahvistamaan nykyisiä ilmastokumppanuuksiaan 
kehitysmaiden kanssa ja luomaan uusia kumppanuuksia sinne, missä niitä ei tällä hetkellä 
ole, ja antamaan huomattavasti nykyistä enemmän rahallista tukea teknologian 
kehittämiseen ja siirtoon, teollis- ja tekijänoikeuksista sopimiseen ja institutionaalisten 
valmiuksien lisäämiseen;

Maailman hiilimarkkinat

12. korostaa, että markkinaratkaisut ja maailman hiilimarkkinamekanismit, kuten 
kehitysmaiden ns. katto ja kauppa -järjestelmä (cap and trade) ja verotusjärjestelmät, 
eivät ratkaise kehitysmaiden ongelmia lähitulevaisuudessa, mutta kehottaa kuitenkin 
EU:ta ja sen kansainvälisiä kumppaneita edistämään mahdollisimman tehokkaasti EU:n 
päästökauppajärjestelmän kytkemistä tulevaisuudessa Yhdysvaltain liittovaltiokohtaisiin 
ja alueellisiin kauppajärjestelmiin ja muiden maiden järjestelmiin, koska näin voidaan 
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luoda useampia erilaisia päästövähennysvaihtoehtoja, lisätä markkinoiden kokoa ja 
likviditeettiä ja jakaa resursseja tehokkaammin;

13. pitää myönteisenä Kioton pöytäkirjan puhtaan kehityksen mekanismia, jonka ansiosta 
kehitysmaat voivat olla mukana hiilimarkkinoilla ja saavat käyttöönsä tehokasta uutta 
tekniikkaa; korostaa kuitenkin, että teollisuusmaiden päästövähennystavoitteidensa 
saavuttamiseksi käyttämät kompensaatiot eivät voi kuulua kansainvälisessä 
ilmastonmuutossopimuksessa määriteltyyn kehitysmaiden vastuuseen hillitä 
kasvihuonekaasupäästöjään, eikä niiden käyttö korvaa kehitysmaille niiden päästöjen 
hillitsemiseksi annettavaa taloudellista ja teknistä apua;

14. vaatii lisäksi, että tuleviin kompensaatiomekanismeihin on sisällytettävä tiukat 
hankkeiden laatua koskevat kriteerit, jotta teollisuusmaat eivät ottaisi kustannuksiltaan 
edullisia vähentämisvaihtoehtoja pois kehitysmailta ja jotta voidaan varmistaa 
hankkeiden korkea laatu luotettavien, todennettavien ja todellisten lisäpäästövähennysten 
avulla, mikä mahdollistaa kestävän kehityksen myös kehitysmaissa;

Maankäytön muutokset, metsien hävittäminen ja metsien tilan heikkeneminen

15. katsoo, että kehitysmaat tarvitsevat huomattavan paljon taloudellista apua ja teknistä ja 
hallinnollista tukea voidakseen pysäyttää trooppisten metsien törkeän hävittämisen 
viimeistään vuoteen 2020 mennessä ja että osoitus sitoutumisesta tähän on ratkaiseva 
seikka kansainvälisissä neuvotteluissa, joiden tavoitteena on vuoden 2012 jälkeistä aikaa 
koskeva kattava kansainvälinen ilmastosopimus;

16. kannattaa komission ehdotusta siitä, että luodaan YK:n ilmastonmuutospuitesopimuksen 
puitteissa maailmanlaajuinen metsähiilimekanismi (Global Forest Carbon Mechanism, 
GFCM), joka perustuu pysyvään rahoitusjärjestelmään; kehottaa jäsenvaltioita 
vahvistamaan sitoutumistaan maailman metsien häviämisen ja metsien tilan 
heikkenemisen pysäyttämiseen korvamerkitsemällä huomattava osa EU:n 
päästökauppajärjestelmän huutokauppatuloista toimiin, joilla voidaan vähentää metsien 
häviämistä ja metsien tilan heikkenemistä kehitysmaissa; kehottaa jäsenvaltioita 
tukemaan komission ehdotusta Norjan tekemän rahoitusehdotuksen hyväksymisestä ja 
osoittamaan osan sallittujen päästömääräyksiköiden huutokaupasta saatavista tuloista 
metsähiilimekanismin rahoitukseen;

17. kehottaa EU:ta edistämään korkeiden sosiaalisten ja ympäristönormien soveltamista 
metsäkadosta ja metsien tilan heikkenemisestä aiheutuvien päästöjen vähentämiseen 
(Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD); kehottaa EU:ta 
tukemaan sellaisia REDD-järjestelmiä, jotka ulottuvat nykyistä puhtaan kehityksen 
mekanismissa sovellettua hankepohjaista lähestymistapaa laajemmalle ja joilla puututaan 
metsäkadon taustalla oleviin syihin, kuten huonoon hallintoon, köyhyyteen, lahjontaan ja 
lainvalvonnan puutteellisuuteen, tukemalla politiikkojen ja instituutioiden uudistamista 
sekä paikallisella että kansallisella tasolla;

Kansainvälinen lento- ja meriliikenne

18. vaatii kansainväliselle lento- ja meriliikenteelle samoja tavoitteita kuin muille aloille, 
jolloin saadaan lisää huutokauppatuloja, kun lento- ja meriliikenne sisältyvät katto ja 
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kauppa -järjestelmään;

19. kehottaa EU:ta siltä varalta, että neuvottelut Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön 
(ICAO) ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) kanssa eivät johda toivottuun 
tulokseen, pyrkimään sisällyttämään kansainvälisestä lento- ja laivaliikenteestä 
aiheutuvat hiilidioksidipäästöt kansainväliseen sopimukseen ja asettamaan 
kunnianhimoisia ja sitovia päästövähennystavoitteita, jotka ovat sopusoinnussa kahden 
celsiusasteen tavoitteen kanssa;

Euroopan parlamentin valtuuskunta

20. katsoo, että EU:n valtuuskunnan rooli ilmastonmuutosta koskevissa neuvotteluissa on 
merkittävä, eikä siksi voi hyväksyä sitä, etteivät valtuuskuntaan kuuluvat Euroopan 
parlamentin jäsenet saaneet osallistua EU:n koordinointikokouksiin osapuolten 
edellisessä kokouksessa; katsoo, että parlamentin jäsenillä on oltava oikeus osallistua 
Kööpenhaminassa koordinointikokouksiin ainakin tarkkailijan roolissa ja vaikka ilman 
puheoikeutta;

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen sihteeristölle ja pyytämään, että se 
välitetään kaikille Euroopan unioniin kuulumattomille sopimuspuolille.


