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B7-0000/2010

Euroopan parlamentin Cancunin ilmastonmuutoskonferenssia (COP16) koskevasta 
päätöslauselmasta

Euroopan parlamentti, joka

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

 ottaa huomioon ilmastonmuutossopimuksen osapuolten 15. konferenssin (COP15) ja 
osapuolten Kööpenhaminassa Tanskassa 7.–18. joulukuuta 2009 pidetyn viidennen 
konferenssin, joka toimi Kioton pöytäkirjan osapuolten (COP/MOP5) kokouksena, sekä 
Kööpenhaminan sitoumuksen,

 ottaa huomioon ilmastonmuutossopimuksen osapuolten 16. konferenssin (COP16) ja 
osapuolten Cancunissa, Meksikossa 29. marraskuuta – 10. joulukuuta 2010 pidettävän 
kuudennen konferenssin, joka toimii Kioton pöytäkirjan osapuolten (COP/MOP6) 
kokouksena,

 ottaa huomioon joulukuussa 2008 hyväksytyn EU:n ilmasto- ja energiapaketin,

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ilmastonmuutoksesta, erityisesti 
4. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman "2050: Tulevaisuus alkaa tänään – EU:n 
tulevaa yhdennettyä ilmastonsuojelupolitiikkaa koskevia suosituksia"1 ja 10. helmikuuta 
2010 antamansa päätöslauselman Kööpenhaminan ilmastohuippukokouksen (COP15) 
tuloksista,

 ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti esittämän suullisen kysymyksen..... ja 
ottaa huomioon neuvoston ja komission lausumat,

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

A. toteaa, että ilmastonmuutoksen ja sen seurausten tieteelliset todisteet ovat yksiselitteisiä, 
minkä vuoksi kansainvälisesti toteutetut toimet ovat välttämättömiä, jotta tähän 
maailmanlaajuiseen haasteeseen voidaan vastata,

B. toteaa, että luottamus kansainvälisiin ilmastonmuutosneuvotteluihin on palautettava 
Kööpenhaminan ilmastokokouksen pettymystä aiheuttaneen tuloksen jälkeen,

C. toteaa, että teollisuusmaat, nousevan talouden maat ja kehitysmaat, joiden osuus on yli 
80 prosenttia maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä, ovat tehneet 
sitoumuksia/lupauksia päästöjen leikkaamisesta,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0042.
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D. katsoo, että nämä sitoumukset/lupaukset eivät ole riittäviä sen yleistavoitteen 
saavuttamiseksi, jonka mukaisesti maapallon keskimääräinen vuosittainen pintalämpötila 
ei nouse yli kahdella celsiusasteella (ns. kahden celsiusasteen tavoite),

COP16-konferenssin yleistavoite ja EU:n kanta

1. painottaa, että Cancunissa on sovittava konkreettisista edistysaskelista, jotka helpottavat 
sellaisen kattavan kansainvälisen vuoden 2012 jälkeisen sopimuksen laatimista Etelä-
Afrikassa vuonna 2011, joka on viimeisen tieteellisen kehityksen mukainen ja jossa 
noudatetaan kahden celsiusasteen tavoitetta;

2. kehottaa Euroopan unionia ottamaan jälleen johtavan aseman ilmastoneuvotteluissa ja 
vaikuttamaan aktiivisesti rakentavamman ja avoimemman ilmastokokouksen 
järjestämiseen Cancunissa; vaatii siksi voimakkaasti, että komissio ja jäsenvaltiot puhuvat 
yhdellä äänellä ja parantavat sisäistä päätöksentekomenettelyään, jotta ne voivat reagoida 
nopeammin muutoksiin neuvottelujen aikana, toimia strategisemmin ja olla 
myötämielisempiä kolmansia maita kohtaan;

3. vaatii Euroopan unionia vahvistamaan voimakkaan sitoumuksensa Kioton pöytäkirjaan ja 
suhtautumaan myönteisesti työn jatkumiseen AWG-KP- ja AWG-LCA-työryhmissä ja 
sisällyttämään työhön Kööpenhaminan sopimuksen poliittiset ohjeet; pyytää siksi 
Euroopan unionia julistamaan avoimesti ennen Cancunin konferenssia, että se on valmis 
jatkamaan Kioton pöytäkirjan toisella velvoitekaudella (2013–2020) sen vastaavan 
tavoitteen mukaisesti samalla, kun se toteaa, että molemmissa työryhmissä vaaditaan 
vastaavanlaista edistymistä, jotta saadaan aikaiseksi kansainvälinen vuoden 2012 jälkeistä 
aikaa koskeva sopimus, jonka mukaisesti saavutetaan kahden celsiusasteen tavoite;

4. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita soveltamaan "ilmasto-oikeudenmukaisuuden" 
periaatetta pitkällä aikavälillä vuoteen 2050 saakka ja sen jälkeen; kannattaa siksi 
"kohtuullisuuslauseketta" tulevissa kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa;

5. painottaa ilmastoneuvottelujen suurta kiireellisyyttä ja samalla pitää myönteisenä 
neuvoston ja komission ehdottamaa vaiheittaista lähestymistapaa ja painottaa, että 
Cancunin konferenssissa on tehtävä konkreettisia päätöksiä rahoituksesta (laajuus, lähteet 
ja hallinnointi), sopeuttamisesta, metsätaloudesta, teknologian siirrosta ja seurannasta sekä 
raportoinnista ja todentamisesta, ja painottaa täyden avoimuuden tärkeyttä nopean 
rahoituksen käyttöönotossa;

6. katsoo, että EU:n tulevien "ilmastodiplomatian" toimien painopisteen pitäisi olla 
poliittisissa sitoumuksissa kolmansien maiden kanssa sekä toimintatavoissa, joilla 
rakennetaan tehokkaita mekanismeja sekä ilmastonmuutossopimuksen puitteissa että sen 
ulkopuolella ilmastonmuutoksen vuoksi tehtävää kansainvälistä yhteistyötä varten, ja 
sellaisessa kolmansien maiden kanssa tehtävässä ilmastoyhteistyössä, jossa annetaan 
käytännön tukea vähähiilisen ja ilmastomuutokseen sopeutuvan kehityksen edistämiseksi 
kaikkialla maailmassa;
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Päästövähennyssitoumukset

7. muistuttaa, että kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin mukaan kahden celsiusasteen 
tavoitteessa pysyminen edellyttää, että kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjen huippu 
saavutetaan viimeistään vuonna 2015, että päästöjä vähennetään ainakin 50 prosentilla 
vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä ja että väheneminen jatkuu sen jälkeenkin;

8. vaatii kaikkia kansainvälisiä kumppaneita, mukaan lukien Yhdysvallat ja Kiina, 
esittämään kunnianhimoisempia sitoumuksia/lupauksia päästövähennyksistä yhteisen 
mutta eriytetyn vastuun periaatteen mukaisesti, jotta varmistetaan kahden celsiusasteen 
tavoitteen toteutuminen;

9. muistuttaa, että on Euroopan unionin on tilanteen salliessa otettava omaksi 
kasvihuonekaasujen vähennystavoitteekseen 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä;

10. palauttaa mieliin, että kansainvälisellä sopimuksella olisi varmistettava teollisuusmaiden 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaisväheneminen vuoteen 2020 mennessä määrällä, joka 
on vähintään 25 prosenttia, mutta mieluiten lähempänä 40:tä prosenttia, vuoden 1990 
päästömääriin nähden, kuten kansainvälinen ilmastonmuutospaneeli on suositellut; toteaa 
uusimpien tieteellisten tietojen osoittavan, että tarvitaan vähintään 40 prosentin 
päästövähennys; 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;

11. toteaa, että kahden celsiusasteen tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös, että 
kehitysmaat ja varsinkin edistyneimmät niistä pystyvät ryhmänä rajoittamaan päästöjensä 
kasvuvauhtia merkittävästi ja mitattavasti nyt ennustettua kasvuvauhtia pienemmäksi 
siten, että se on vuoteen 2020 mennessä 15–30 prosenttia alhaisempi kuin nykytilanteen 
mukainen;

Rahoitus

12. palauttaa mieliin, että Kööpenhaminan sitoumuksessa teollisuusmaat ovat sitoutuneet 
antamaan lähes 30 miljardia dollaria uutta lisärahoitusta vuosina 2010–2012 painottaen 
erityisesti haavoittuvia ja vähiten kehittyneitä maita;

13. katsoo, että nopean rahoituksen oikea-aikainen käyttöönotto on erittäin tärkeä tekijä 
luottamuksen ilmapiirin rakentamiseksi ennen Cancunin konferenssia ja sen jälkeen; 
painottaa tarvetta 7,2 miljardin euron rahoitukselle, joka on EU:n jäsenvaltioiden lupaama 
uusi lisärahoitus julkisen kehitysavun talousarvioihin; ja vaatii Euroopan unionia 
varmistamaan täyden avoimuuden, kun se toimittaa Cancunin konferenssin rahoituksen 
täytäntöönpanosta koordinoidut raportit ja sen jälkeen vuosittaiset raportit;

14. muistuttaa, että EU:n kollektiivisen rahoitusosuuden kehitysmaiden toteuttamien 
ilmastonmuutoksen hillitsemistoimien ja sopeutumistarpeiden kattamiseksi olisi oltava 
vähintään 30 000 miljoonaa euroa vuosittain vuoteen 2020 mennessä ja että summa voi 
kasvaa ilmastonmuutoksen vakavuutta ja sen kustannusten suuruutta koskevan uuden 
tiedon myötä;
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15. vaatii, että uusien mekanismien avulla toteutetun ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
siihen sopeutumisen rahoittamisen alalla kunnioitetaan ja toteutetaan 
kehitysyhteistyöpolitiikan vakiintuneita periaatteita, kuten hyvää hallintotapaa;

Valvonta, raportointi ja todentaminen

16. pitää myönteisinä Kööpenhaminan sitoumuksen säännöksiä valvonnasta, raportoinnista ja 
todentamisesta sekä kansainvälisistä kuulemisista ja analyyseista, ja kehottaa Euroopan 
unionia työstämään kaikkien osapuolten kanssa nämä säännökset täytäntöönpanevat 
suuntaviivat, jotka hyväksytään Cancunissa;

Yhteistyö kehitysmaiden kanssa ja sopeutuminen

17. korostaa teollisuusmaiden historiallista vastuuta peruuttamattomasta ilmastonmuutoksesta 
ja muistuttaa velvollisuudesta auttaa kehitysmaita ja vähiten kehittyneitä maita 
sopeutumaan näihin muutoksiin; kehottaa muun muassa myöntämään taloudellista tukea 
kansallisille sopeutumisohjelmille, jotka ovat ilmastonmuutokseen sopeutumisen tärkeitä 
välineitä ja jotka edistävät sitoutumista;

REDD ja aavikoituminen

18. katsoo, että tarvitaan huomattavan paljon taloudellista apua ja teknistä ja hallinnollista 
tukea, jotta trooppisten metsien laajamittainen hävittäminen voidaan pysäyttää viimeistään 
vuoteen 2020 mennessä, ja muistuttaa, että julkinen rahoitus on siihen realistisin väline 
näissä aikarajoissa; ja lisäksi kehottaa Euroopan unionia pyrkimään konkreettisiin 
päätöksiin metsäkadosta ja metsien tilan heikkenemisestä aiheutuvien päästöjen 
vähentämiseksi (REDD) Cancunissa sekä asettamaan konkreettiset tavoitteet;

19. tukee sitä, että perustetaan mekanismi, jonka avulla vähennetään metsäkadon ja metsien 
tilan heikkenemisen aiheuttamia päästöjä ja edistetään kasvihuonekaasupäästöjen 
poistumista;

20. katsoo, että biologista monimuotoisuutta, ilmastonmuutosta ja aavikoitumisen estämistä 
koskevan kolmen Rion yleissopimuksen synergiaa on tehostettava; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tukemaan aktiivisesti ajatusta, että osana vuonna 2012 pidettävää Rio+20 
-huippukokousta pidetään korkean tason tapaaminen, jossa käsitellään näitä kolmea Rion 
yleissopimusta;

Vähähiilinen talous ja teknologiayhteistyö

21. uskoo, että huolimatta edistymisestä kansainvälisissä neuvotteluissa Euroopan unionin 
pitäisi pikaisesti uudistaa talouttaan kestävämmäksi, vähähiilisemmäksi ja resursseja 
tehokkaammin käyttäväksi, sillä täten hillittäisiin ilmastonmuutosta, parannettaisiin 
ilmanlaatua, luotaisiin energiaturvallisuutta ja varmistettaisiin, että Euroopan unionista 
tulee kilpailukykyisin talous maailmassa, jossa investointeja suunnataan yhä enemmän 
puhtaampiin teknologioihin;
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Maailman hiilimarkkinat

22. kehottaa EU:ta ja sen kumppaneita tutkimaan pikaisesti, miten EU:n 
päästökauppajärjestelmä voitaisiin tulevaisuudessa parhaiten kytkeä muihin 
kauppajärjestelmiin maailmanlaajuisten hiilimarkkinoiden luomiseksi, koska näin voidaan 
saada useampia erilaisia päästövähennysvaihtoehtoja, lisätä markkinoiden kokoa ja 
likviditeettiä ja viime kädessä jakaa resursseja tehokkaammin;

23. kehottaa uudistamaan hankeperusteisia mekanismeja, kuten puhtaan kehityksen 
mekanismia ja yhteistoteutusta, määrittelemällä tiukat laatua koskevat vaatimukset, joilla 
voidaan varmistaa hankkeiden korkea laatu sellaisten luotettavien, todennettavien ja 
todellisten lisäpäästövähennysten avulla, jotka myös tukevat kestävää kehitystä 
kehitysmaissa; tukee myös komission näkemystä, että taloudellisesti edistyneempiä 
kehitysmaita koskevista alakohtaisista mekanismeista olisi sovittava vuoden 2012 
jälkeiselle kaudelle, kun taas puhtaan kehityksen mekanismin pitäisi olla vähiten 
kehittyneiden maiden saatavilla;

24. vaatii, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden on täytettävä sitoumuksensa ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ensisijaisesti EU:n sisällä, ja muistuttaa kaikkia osapuolia, että 
joustomekanismeja olisi käytettävä mahdollisimman vähän;

Kansainvälinen lento- ja meriliikenne

25. pahoittelee, että maailman lento- ja laivaliikenteen päästöihin puuttumisessa ei ole 
edistytty ja vaatii kansainvälisen lento- ja meriliikenteen sisällyttämistä 
ilmastonmuutossopimuksen alaiseen sopimukseen;

26. kehottaa EU:ta varmistamaan, että lento- ja laivaliikenteen kaikki ilmastovaikutukset 
otetaan huomioon kansainvälisessä sopimuksessa ja että lento- ja laivaliikenteen 
päästövähennystavoitteet ovat samat kuin muillakin aloilla;

Euroopan parlamentin valtuuskunta

27. katsoo, että EU:n valtuuskunnan rooli ilmastonmuutosta koskevissa neuvotteluissa on 
merkittävä, eikä siksi voi hyväksyä sitä, etteivät Euroopan parlamentin valtuuskunnan 
jäsenet saaneet osallistua EU:n koordinointikokouksiin osapuolten edellisessä 
kokouksessa; katsoo, että ainakin parlamentin valtuuskunnan puheenjohtajilla on 
Cancunissa oltava oikeus osallistua koordinointikokouksiin tarkkailijan roolissa 
puheoikeuksin tai ilman niitä;

28. 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.


