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B7-0000/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma Durbanin ilmastonmuutoskonferenssista 
(COP17)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen 
(ilmastonmuutossopimus) ja siihen liitetyn Kioton pöytäkirjan;

– ottaa huomioon Balin toimintasuunnitelman (päätös 1/COP13);

– ottaa huomioon ilmastonmuutossopimuksen osapuolten 15. konferenssin (COP 15) 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 (COP 16) ja 
osapuolten Cancúnissa, Meksikossa 29. marraskuuta – 10. joulukuuta 2010 pidetyn 
kuudennen konferenssin, joka toimi Kioton pöytäkirjan osapuolten (COP/MOP6) 
kokouksena, sekä Cancúnin sopimukset;

– ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen osapuolten tulevan 
17. kokouksen (COP17) ja Durbanissa Etelä-Afrikassa 28. marraskuuta –
9. joulukuuta 2011 pidettävän osapuolten seitsemännen konferenssin, joka toimii Kioton 
pöytäkirjan osapuolten (COP/MOP7) kokouksena;

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

– ottaa huomioon direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta ilmailutoiminnan sisällyttämiseksi 
yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään 19. marraskuuta 
2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/101/EY1;

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2009 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 
strategiasta Kööpenhaminan ilmastonmuutoskokouksessa2, 10. helmikuuta 2010 
antamansa päätöslauselman Kööpenhaminan ilmastohuippukokouksen (COP15) 
tuloksista3 ja 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman Cancúnin 
ilmastonmuutoskonferenssista4;

– ottaa huomioon 4. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman "2050: Tulevaisuus alkaa 
tänään – EU:n tulevaa yhdennettyä ilmastonsuojelupolitiikkaa koskevia suosituksia"5;

                                               
1 EUVL L 8, 13.1.2009, s. 3.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0089.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0019.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0442.
5 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0042.
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– ottaa huomioon komission valkoisen kirjan "Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Kohti 
eurooppalaista toimintakehystä" (KOM(2009)0147) ja siitä 6. toukokuuta 2010 antamansa 
päätöslauselman1 sekä hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin 9. toukokuuta 2011 
julkistaman erityiskertomuksen uusiutuvista energialähteistä ja ilmastonmuutoksen 
hillitsemisestä2;

– ottaa huomioon 11. toukokuuta 2011 antamansa päätöslauselman metsien suojelua ja 
metsätietoa EU:ssa sekä metsien valmistamista ilmastonmuutokseen koskevasta 
komission vihreästä kirjasta3,

– ottaa huomioon neuvoston 14. maaliskuuta 2011 antamat päätelmät Cancúnin 
konferenssin jatkotoimista;

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti esittämät suulliset kysymykset… ja 
ottaa huomioon neuvoston ja komission lausumat;

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

A. toteaa tieteellisen todistusaineiston osoittavan hyvin selvästi ilmastonmuutoksen ja sen 
vaikutusten olevan tosiasioita, mikä tekee kansainvälisistä toimista välttämättömiä yhdestä 
21. vuosisadan ja sen jälkeisen ajan suurimmista haasteista selviämiseksi;

B. katsoo, että yleisenä tavoitteena on edelleen pidettävä kansainvälistä oikeudellisesti 
sitovaa ja "yhteisen mutta eriytetyn vastuun" periaatteen mukaista sopimusta ja että siten 
tunnustetaan kehittyneiden maiden pääasiallinen vastuu ja se, että kehittyvien maiden 
panoksen on oltava asianmukainen;

C. toteaa, että nykyiset Kööpenhaminan sopimukseen sisältyvät ja Cancúnin sopimuksiin 
kirjatut sitoumukset ja lupaukset eivät ole riittäviä sen yleistavoitteen saavuttamiseksi, 
jonka mukaisesti maapallon keskimääräinen vuosittainen pintalämpötila ei nouse yli 
kahdella celsiusasteella ("kahden celsiusasteen tavoite");

D. toteaa olevan tärkeää hyödyntää Cancúnin COP16-konferenssissa palautettua luottamusta 
ja avoimuutta, jotta voidaan pitää yllä kattavan ja konkreettisia tavoitteita asettavan 
kansainvälisen sopimuksen aikaansaamiseksi tarvittavaa poliittista ilmapiiriä; 

E. katsoo, että on otettava huomioon viime vuosikymmeninä tapahtuneet merkittävät 
maailmanlaajuiset geopoliittiset muutokset, joiden myötä eräistä kehittyvistä valtioista on 
tullut huomattavia taloudellisia ja poliittisia toimijoita ja jotka ovat luoneet uuden voiman 
ja vaikutusvallan tasapainon sekä uusia tehtäviä ja vastuualueita;

Tärkeimmät tavoitteet

1. kehottaa sopimuspuolia varmistamaan kattavan kansainvälisen vuoden 2012 jälkeistä 
aikaa koskevan, oikeudellisesti sitovan ja kahden celciusasteen tavoitteen mukaisen sekä 

                                               
1 EUVL C 81 E, 15.3.2011, s. 115.
2 http://srren.ipcc-wg3.de/report 
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0226.



PE469.950v02-00 4/7 RE\876174FI.doc

FI

kansainvälisiin määräyksiin perustuvaa Kioton pöytäkirjan järjestelmää hyödyntävän 
sopimuksen tekemisen;

2. vaatii Euroopan unionia vahvistamaan julkisesti ja yksiselitteisesti lujan sitoutumisensa 
Kioton pöytäkirjaan ja ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin estääkseen aukkojen 
syntymisen Kioton pöytäkirjan velvoitekausien välille; kehottaa näin ollen Euroopan 
unionia ilmoittamaan avoimesti ennen Durbanin konferenssia olevansa valmis jatkamaan 
Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden (2013–2020) mukaisesti; 

3. myöntää kuitenkin, että puitesopimuksen työryhmässä on saavutettava vastaavanlaista 
edistymistä, jotta voidaan saada aikaan vuoden 2012 jälkeistä aikaa koskeva 
kansainvälinen oikeudellisesti sitova sopimus, jolla kahden celciusasteen tavoite voidaan 
saavuttaa;

4. vaatii kaikkia kansainvälisiä kumppaneita esittämään sitoumuksia päästövähennyksistä, 
jotka ovat Kööpenhaminan sopimukseen sisältyviä vähennyksiä kunnianhimoisempia ja 
jotka perustuvat "yhteisen mutta eriytetyn vastuun" periaatteelle, jotta varmistetaan 
yhdenmukaisuus kahden celsiusasteen tavoitteen kanssa;

5. korostaa, että Durbanin konferenssissa on tärkeää edetä Cancúnin sopimusten 
täytäntöönpanon osalta, maailman kokonaispäästöjen huipun ajankohdan määrittämisessä, 
koko maailmaa koskevan päästövähennystavoitteen asettamisessa vuodelle 2050 sekä niin 
kehittyneiden kuin kehittyvien maiden tulevien sitoumusten muotoa koskevan yleisen 
kysymyksen ratkaisemisessa; muistuttaa, että kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin 
esittämien tieteellisten todisteiden 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;

EU:n strategia

6. korostaa, että EU:n kaikkien toimielinten on laajennettava ja tehostettava EU:n 
ilmastodiplomatiaa ennen Durbanin konferenssia (erityisesti EU:n ja Afrikan välisissä 
suhteissa) ja toteaa, että sillä olisi pyrittävä selkeyttämään EU:n ilmastopoliittista profiilia, 
tuomaan uutta dynamiikkaa kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin ja kannustettava 
kumppaneita muualla maailmassa ottamaan myös käyttöön päästöjen vähentämistä 
koskevia velvoitteita;

7. painottaa tässä yhteydessä Euroopan unionin asemaa merkittävänä toimijana ja sen 
yhdellä äänellä puhumisen ja yhtenäisenä pysymisen tärkeyttä;

Cancúnin sopimukset Durbanin konferenssin lähtökohtana

8. iloitsee COP16-kokouksessa vuonna 2010 tehdyistä Cancúnin sopimuksista, joissa 
tunnustettiin ilmastonmuutosongelman yleismaailmallisuus ja kiireellisyys ja joissa 
vahvistettiin tavoitteet ja keinot sen torjumiseksi ja joilla myös palautettiin luottamus 
YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimukseen välineenä maailmanlaajuisen ratkaisun 
löytämiseksi ilmastonmuutoksen ongelmaan; pyytää kaikkia osallistujia pitämään yllä 
Cancúnin neuvotteluiden myönteistä ilmapiiriä;
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9. palauttaa mieleen erityisesti kahden celsiusasteen tavoitteen tunnustamisen Cancúnin 
sopimuksissa (mukaan lukien tarve harkita ensimmäisen uudelleenarvioinnin yhteydessä 
pitkän aikavälin yleismaailmallisen tavoitteen mukauttamista parhaiden saatavilla olevien 
tieteellisten todisteiden perusteella maapallon keskilämpötilan nousuun 
1,5 celsiusasteella) sekä sen, että sopimuksissa vahvistettiin prosessi maailman 
kokonaispäästöjen huipun ajankohdan määrittämiseksi ja yleismaailmallisen 
päästövähennystavoitteen asettamiseksi vuodelle 2050;

10. kehottaa sopimuspuolia hyödyntämään Durbanin konferenssia tilaisuutena ottaa käyttöön 
tarvittavat sovitut mekanismit, kuten vihreä ilmastorahasto ja sopeutumiskomitea 
(Adaptation Committee), sekä keskittymään teknologiamekanismin kehittämiseen 
(ilmastoteknologiakeskus ja -verkosto mukaan lukien) ja kehittyvien maiden 
kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamissuunnitelmia koskevan rekisterin luomiseen;

11. korostaa, että COP17:ssa on päätettävä lisätoimista REDD+-mekanismin (metsäkadosta ja 
metsien tilan heikkenemisestä aiheutuvien päästöjen vähentäminen) panemiseksi 
täytäntöön ja tässä asiassa mahdollisesti ilmenevien puutteiden paikkaamiseksi;

12. painottaa, että Durbanin konferenssissa avoimuusmääräyksiä on kehitettävä edelleen ja 
että tältä osin on sovittava selkeästä työohjelmasta, johon sisältyy arviointi, raportointi ja 
todentaminen (MRV);

13. toteaa, että alakohtaisissa ja muissa kuin markkinaperusteisissa lähestymistavoissa on 
edelleen puutteita ja korostaa erityisesti tarvetta puuttua fluorattujen hiilivetyjen 
tuotantoon ja kulutukseen Montrealin pöytäkirjan mukaisesti; kehottaa uudistamaan 
hankeperusteisia mekanismeja, kuten puhtaan kehityksen mekanismia ja yhteistoteutusta, 
ottamalla käyttöön tiukat laatua koskevat vaatimukset, joilla varmistetaan ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen ja luotettavat, todennettavat ja todelliset lisäpäästövähennykset, 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;

Rahoitus 

14. palauttaa mieliin, että teollisuusmaat ovat sitoutuneet antamaan vähintään 30 miljardia 
dollaria uutta lisärahoitusta vuosina 2010–2012 ja 100 miljardia dollaria vuodessa vuoteen 
2020 mennessä painottaen erityisesti haavoittuvia ja vähiten kehittyneitä maita; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita noudattamaan sitoumuksiaan ja varmistamaan, että 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi myönnetyt resurssit 
myönnetään julkisen kehitysavun 0,7 prosentin tavoitteen lisäksi, ja kehottaa 
ilmoittamaan, kuinka paljon sitoumuksesta tulee julkisesta rahoituksesta; korostaa lisäksi, 
että on otettava käyttöön kotimaisia ja kansainvälisiä resursseja kaikista mahdollisista 
lähteistä tämän tavoitteen saavuttamisen edistämiseksi;

Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous

15. kehottaa pyrkimään Durbanissa sopimukseen LULUCFia koskevista tiukoista säännöistä, 
joilla vahvistetaan liitteen I sopimuspuolten kunnianhimoisia tavoitteita, jotta 
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maankäytöstä ja metsätaloudesta syntyviä päästöjä voidaan vähentää; vaatii, että liitteen I 
sopimuspuolet pitävät kirjaa LULUCF-päästöjen lisääntymisestä ja noudattavat 
johdonmukaisesti nykyisiä sitoumuksiaan, jotka koskevat kasvihuonekaasujen nielujen ja 
varastojen suojelemista ja lisäämistä, jotta varmistetaan alan päästövähennysponnistusten 
tarkoituksenmukaisuus ympäristön kannalta;

Meriliikenne ja kansainvälinen lentoliikenne

16. pitää myönteisenä Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) viime aikoina saavuttamaa 
edistystä kansainvälistä merenkulkua koskevien pakollisten energiatehokkuustoimien 
käyttöönotossa, mutta huomauttaa, että tätä on pidettävä vasta ensiaskeleena; kehottaa 
siksi IMO:ta ryhtymään tarvittaviin toimiin maailmanlaajuisesti sitovien 
päästövähennysten toteuttamiseksi meriliikenteessä ilmastonmuutosta koskevan YK:n 
puitesopimuksen mukaisesti;

17. kehottaa EU:ta varmistamaan, että lentoliikenteen kaikki vaikutukset otetaan huomioon 
kansainvälisessä sopimuksessa ilmailulle asetettujen sitovien vähennystavoitteiden 
muodossa; katsoo, että tämän kysymyksen ratkaisemisen on entistä kiireellisempää 
direktiiviin 2008/101/EY viime aikoina kohdistuneiden kansainvälisten haasteiden 
johdosta;

18. pitää tarpeellisena selvittää, miten kansainväliselle lento- ja meriliikenteelle asetettuja 
kattavia päästövähennystavoitteita sisältävän maailmanlaajuisen poliittisen 
toimintakehyksen ansiosta mahdollisesti saatavien tulojen jako voitaisiin toteuttaa;

Euroopan parlamentin valtuuskunta

19. katsoo, että EU:n valtuuskunnan rooli ilmastonmuutosta koskevissa neuvotteluissa on 
keskeinen, eikä siksi voi hyväksyä sitä, etteivät Euroopan parlamentin valtuuskunnan 
jäsenet saaneet osallistua EU:n koordinointikokouksiin osapuolten edellisissä 
kokouksissa; toivoo, että ainakin Euroopan parlamentin valtuuskunnan puheenjohtajat 
voivat osallistua EU:n koordinaatiokokouksiin Durbanissa;

20. toteaa, että marraskuussa 2010 tehdyn komission ja Euroopan parlamentin välisen 
puitesopimuksen mukaisesti komission on edistettävä parlamentin jäsenten osallistumista 
tarkkailijoina monenvälisistä sopimuksista neuvotteleviin unionin valtuuskuntiin; 
muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen mukaisesti (SEUT-sopimuksen 218 artikla) 
Euroopan parlamentin on annettava hyväksyntänsä unionin ja kolmansien maiden tai 
kansainvälisten järjestöjen välisille sopimuksille;

21. muistuttaa ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen sopimuspuolten 
velvoitteesta rohkaista mahdollisimman laajat piirit, valtiosta riippumattomat järjestöt 
mukaan lukien, osallistumaan puitesopimusprosessiin; kehottaa alkuperäiskansojen 
kansainvälistä foorumia osallistumaan COP17-neuvotteluihin, sillä ilmastonmuutos ja 
ilmastonmuutokseen sopeutuminen vaikuttavat erityisesti alkuperäiskansoihin;

*

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


