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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

kansainvälisestä kauppapolitiikasta ja ilmastonmuutoksen haasteista
(2010/2103(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) kolmen työryhmän 
vuonna 2007 julkaisemat raportit1

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 2008 hyväksytyn Eurooppa-neuvoston 
ilmastonmuutospaketin,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 29. ja 30. lokakuuta 2009 tekemät päätelmät 
ilmastoneuvotteluista,

– ottaa huomioon Kööpenhaminassa 7.–18. joulukuuta 2009 pidetyn YK:n 
ilmastohuippukokouksen ja sen tuloksena olleen Kööpenhaminan sopimuksen,

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ilmastonmuutoksesta, erityisesti 
Kööpenhaminan huippukokouksen tuloksista 10. helmikuuta 20102 sekä kaupasta ja 
ilmastonmuutoksesta3 29. marraskuuta 2007 annetut päätöslauselmat,

– ottaa huomioon komission 26. toukokuuta 2010 antaman tiedonannon "Vaihtoehdot 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi yli 20 prosentin tavoitteen ja hiilivuodon riskin 
arviointi" (KOM(2010)0265),

– ottaa huomioon komission 19. kesäkuuta 2010 antamat tiedonannot biopolttoaineiden ja 
bionesteiden kestävyydestä4,

– ottaa huomioon komission 4. marraskuuta 2008 antaman tiedonannon "Raaka-aineita 
koskeva aloite - työllisyyden ja kasvun kannalta kriittisten tarpeiden täyttäminen"
(KOM(2008)0699),

– ottaa huomioon Maailman kauppajärjestön ja Yhdistyneiden Kansakuntien 
ympäristöohjelman 26. kesäkuuta 2008 julkaistun raportin kaupasta ja 
ilmastonmuutoksesta,

– ottaa huomioon G20-ryhmän maiden johtajien Pittsburghissa 24. ja 25. syyskuuta 2009 
pidetyn huippukokouksen päätteeksi antaman julkilausuman,

                                               
1 Ilmastonmuutos 2007: Yhteenvetokertomus; julkaisijat Rajendra K. Pachauri ja Andy Reisinger, Geneve 2007,
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf; ja työryhmien raportit: Tieteelliset elementit, Työryhmä I:n 
näkemykset, julkaisijat: S. Solomon, D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K. Averyt, M. Tignor and H.L. 
Miller, Jr.; Seuraukset, mukauttaminen ja haavoittuvuus, Työryhmä II:n näkemykset, julkaisijat:  Parry, O. 
Canziani, J. Palutikof, P. van der Linden and C. Hanson; Ilmastonmuutoksen torjuminen, Työryhmä III:n 
näkemykset, julkaisijat:  Metz, O. Davidson, P. Bosch, R. Dave and L. Meyer. 
2 Hyväksytyt tekstit, 5.5.2010, P7_TA-PROV (2010) 0019.
3 EUVL C 297 E, 20.11.2008, s. 32.
4 EUVL C 160, 19.6.2010, s. 1 ja s. 8.
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– ottaa huomioon Climate Strategies -instituutin kesäkuussa 2010 julkaiseman tutkimuksen 
"Tackling leakage in a world of unequal carbon prices"1; CE Delft -instituutin 
maaliskuussa 2010 julkaiseman tutkimuksen "Why the EU could and should adopt higher 
greenhouse gas reduction targets"2; Sandbag-instituutin helmikuussa 2010 julkaiseman 
tutkimuksen "The Carbon Rich List: The companies profiting from the EU Emissions 
Trading Scheme"3 ja Carbon Trust -instituutin julkaiseman tutkimuksen "International 
carbon flows",

– ottaa huomioon vuonna 2008 julkaistun kansainvälisen arvion kehitystä edistävästä 
maataloustieteestä ja -teknologiasta4,

– ottaa huomioon energiaperuskirjan investointisäännöt, jotka perustuvat 27. huhtikuuta 
2009 päivättyyn tapaukseen "Vattenfall Europe Generation AG v. Saksan liittotasavalta"5, 
jossa yritys haastaa ympäristösääntöjä tiukentavan jäsenvaltion oikeuteen,

– ottaa huomioon 14. toukokuuta 2009 vihreästä energiasta annetun Ontarion lain6, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan sekä 
kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnot (A7-0000/2010),

A. ottaa huomioon, että ilmaston lämpenemisen taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset 
seuraukset ovat saaneet huolestuttavat mittasuhteet ja tämä lämpeneminen on kyettävä 
pitämään selvästi kahta celsiusastetta pienempänä,

B. ottaa huomioon, että Kööpenhaminassa joulukuussa 2009 YK:n ilmastokonferenssissa 
saavutettu sopimus on riittämätön ja ettei Euroopan unionilla ollut sen laatimisessa 
merkittävää asemaa johtuen päämäärättömyydestä ja yksimielisyyden puutteesta,

C. katsoo, että Cancunin huippukokouksen on oltava merkittävä välivaihe matkalla kohti 
operationaalista sopimusta, jonka avulla maapallon lämpeneminen voidaan pitää kahta 
celsiusastetta pienempänä ja josta on nopeasti tultava sitova,

D. ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen torjunta on kilpailukykyyn liittyvä tekijä, sillä 
Euroopan unionin ensisijaiset tavoitteet asiassa ovat energiansäästö ja uusiutuvat 
energialähteet, joiden avulla voidaan parantaa unionin energiavarmuutta ja joissa piilee 

                                               
1 Susanne Droege and Simone Cooper, Tackling Leakage in a World of Unequal Carbon Prices - A study for the 
Greens/EFA Group, http://www.climatestrategies.org/our-reports/category/32/257.html
2 Sander de Bruyn, Agnieszka Markowska, and Marc Davidson, Why the EU could and should adopt higher 
greenhouse gas reduction targets - A literature review, Delft 2010, 
http://www.stopclimatechange.net/fileadmin/bali/user_upload/docs/7213_finalreportSdB.pdf
3 Anna Pearson, The Carbon Rich List: The companies profiting from the EU Emissions Trading Scheme,
Company analysis of the EU Emissions Trading Scheme compiled in association with carbonmarketdata.com, 
February 2010, 
http://www.climnet.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=55&gid=1551.
4 http://www.agassessment.org/
5 International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID Case No. ARB/09/6
6 Ontario Ministry of Energy, Green Energy Act, http://www.mei.gov.on.ca/en/energy/gea/
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suuria teollisuuden kehittämiseen, innovaatioihin, aluesuunnitteluun ja työpaikkojen 
luomiseen liittyviä mahdollisuuksia,

E. katsoo, ettei Euroopan unionin ilmastovastuuta voida rajoittaa kasvihuonekaasupäästöihin 
sen omalla alueella, sillä sen kulutukseen liittyvät päästöt ovat paljon suurempia kuin sen 
tuotantoon liittyvät päästöt eli viimeaikaisten tutkimusten mukaan 35 prosenttia 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, 45 prosenttia Ranskassa ja 60 prosenttia Ruotsissa,

F. ottaa huomioon, että näin ollen kauppaa koskevat säännöt ovat ratkaisevan tärkeitä 
ilmastonmuutoksen torjunnassa ja että Euroopan unioni voi maailman johtavana 
kauppamahtina vaikuttaa niihin voimakkaasti,

1. pitää myönteisenä Eurooppa-neuvoston pyrkimystä vähentää Euroopan unionin 
kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 2050 mennessä; katsoo, 
että tämä on välttämätön pyrkimys, jotta unioni saavuttaa uudelleen kansainvälisen 
ilmastojohtajuuden, sillä muut maat ovat voimakkaasti sitoutuneet vihreään talouteen 
eritoten talouden elvytyssuunnitelmiensa avulla; tukee voimakkaasti tavoitetta vähentää 
Euroopan unionin päästöjä 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä riippumatta 
kansainvälisten neuvottelujen tuloksista;

2. korostaa, että Euroopan unionin kauppapolitiikka on kahdenvälisellä ja monenvälisellä 
tasolla väline eikä tavoite itsessään ja sen on oltava johdonmukaista ilmastonmuutoksen 
torjunnan tavoitteiden kanssa ja ennakoitava kunnianhimoisen ilmastosopimuksen tekoa;

3. katsoo näin ollen, että WTO:n sääntöjä on tulkittava ja kehitettävä siten, että ne tukevat 
monenvälisiin ympäristösopimuksiin sisältyviä sitoumuksia; kehottaa komissiota 
pyrkimään yhteisymmärrykseen WTO:n kanssa, jotta ympäristösopimusten sihteeristöille 
annettaisiin tarkkailija-asema kaikissa niiden toimialaan liittyvissä WTO:n kokouksissa 
sekä neuvonantajan tehtävä ympäristöön liittyvien kiistojen sovittelumenettelyissä;

Positiivisen vuorovaikutuksen lujittaminen kaupan ja ilmastonsuojelun välillä

4. tunnustaa kaupankäynnin myönteisen tehtävän sellaisten tuotteiden ja palvelujen 
levittämisessä, joilla voidaan osaltaan edistää ilmastonsuojelua; katsoo, että 
ilmastonsuojelu ja kaupan vapauttaminen voivat vastavuoroisesti lujittaa toisiaan siten, 
että helpotetaan ympäristötuotteiden ja -palvelujen kauppaa, mutta katsoo, että ensin on 
tarpeen laatia luettelo kyseisistä tuotteista ja palveluista tiukkojen ympäristökriteerien 
mukaisesti ja yhteistyössä WTO:n jäsenvaltioiden kanssa;

5. korostaa vihreän teknologian innovaatioiden merkitystä ja tunnustaa kaupankäynnin 
aseman näiden tekniikoiden siirtämisessä maiden välillä;

6. myöntää, että innovaatioita voidaan edistää erilaisten palkkiojärjestelmien avulla –
patenttipoolit, immateriaalioikeudet, palkinnot – ja että kyseiset järjestelmät eivät edistä
samalla tavoin teknologian siirtoa; pohtii erityisesti immateriaalioikeuksien vaikutusta 
tulevaisuuden tekniikoiden levityksessä, kuten toisen sukupolven maatalouspohjaiset 
polttoaineet, akut tai vety; kehottaa komissiota tarkastelemaan kaikkia innovaatioiden 
palkkiojärjestelmiä ottaen huomioon joidenkin maiden mahdollisen ulkopuolelle jäämisen 
ja integroimaan työskentelyn tulokset ilmastodiplomatiaansa;
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7. on huolissaan fossiilisille energialähteille annettavien tukien vääristävästä vaikutuksesta 
maailmankauppaan, niiden vaikutuksesta ilmastoon ja niiden julkiselle taloudelle 
aiheuttamista kustannuksista; pitää myönteisenä G20-maiden sitoutumista kyseisten 
tukien vähittäiseen poistamiseen;

8. toivoo, että Euroopan unioni johtaa asian käsittelyä kansainvälisellä tasolla ja kehottaa 
komissiota ehdottamaan nopeasti aikataulua kyseisten tukien poistamiseksi unionista sillä 
edellytyksellä, että prosessiin sisällytetään sosiaaliset ja teollisuuteen liittyvät tukitoimet; 
muistuttaa lisäksi Euroopan parlamentin komissiolle ja jäsenvaltioille esittämästä 
pyynnöstä estää vientiluottolaitoksia ja Euroopan investointipankkia myöntämästä lainoja 
hankkeille, joilla on kielteisiä vaikutuksia ilmastoon;

Kansainvälisen kaupan hintojen asettaminen oikeudenmukaisemmalle tasolle ja 
hiilivuotojen estäminen

9. huomauttaa, että kaupan vapauttaminen voi olla ilmastonsuojelun vastaista, jos jotkut 
maat tekevät ilmastoasioiden laiminlyönnistä kilpailuedun; ehdottaa siten WTO:n 
polkumyyntisääntöjen uudistamista siten, että niihin sisällytetään oikeudenmukainen 
ilmastohinta maailmanlaajuisten ilmastonmuutossääntöjen mukaisesti;

10. toteaa kuitenkin, että ilmastoneuvottelut perustuvat yhteiseen mutta eriytettyyn vastuuseen 
ja että ilmastonmuutospolitiikan riittämättömyys kehitysmaissa selittyy yleensä niiden 
heikommalla rahoitukseen tai tekniikkaan liittyvällä kapasiteetilla eikä 
ympäristöperusteisella polkumyynnillä;

11. toivoo tässä yhteydessä, että yhteisön päästökauppajärjestelmään liittyviä teollisuuden 
hiilivuotoja ja keinoja puuttua niihin tarkastellaan harkiten;

12. muistuttaa, että komission 26. toukokuuta 2010 asiasta antaman viimeisimmän 
tiedonannon (KOM(2010)0265) mukaan harvat teollisuudenalat ovat tietoisia 
hiilivuodoista, ja katsoo, että niiden tunnistaminen edellyttää tarkkaa alakohtaista 
analyysiä;  kehottaa komissiota hyödyntämään nopeasti tällaista lähestymistapaa sen 
sijaan, että turvaudutaan samanlaisiin määrällisiin kriteereihin kaikilla teollisuuden aloilla;

13. korostaa, ettei ole olemassa yhtä ainoasta ratkaisua teollisuudenaloille, joita hiilivuodot 
koskevat, ja että tuotteen laatu ja ennen kaikkea markkinoiden rakenne ovat tärkeitä 
kriteereitä valittaessa käytössä olevien välineiden välillä (kiintiöiden maksuton 
myöntäminen, valtiontuet tai raja-alueiden sopeutustoimet);

14. pitää valitettavana laajalti tapahtuvaa päästöoikeuksien myöntämistä maksutta, vaikka 
useat äskettäiset tutkimukset ovat osoittaneet, että tämä voi aiheuttaa huomattavia 
epäoikeudenmukaisia voittoja tietyille yrityksille ja ettei se estä edunsaajayrityksiä 
siirtämästä osaa tuotannostaan tai koko tuotantoa muualle; vaatii, että myönnetyt 
päästöoikeudet palautetaan täydellisen tai osittaisen tuotannonsiirron yhteydessä 
välittömästi ja osa niistä ohjataan rahastoon, joka tukee hylättyjen tuotanto-alueiden 
sosiaalista ja ekologista uudistamista;

15. muistuttaa, että Euroopan unionin tuotannon hiilipäästörajoitusten lieventämisen sijasta 
toteutettavat raja-alueiden sopeutustoimet mahdollistavat, että eurooppalaisiin tuotteisiin 
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ja tuontituotteisiin sovelletaan samoja ja mahdollisesti tiukkoja hiilipäästörajoituksia; 
katsoo, että tämä väline on todella kiinnostava ja perusteltu ainoastaan, jos se liitetään 
päästöoikeuksien huutokauppaan, ja että päästöoikeuksien huutokauppa on välttämätöntä, 
jotta väline hyväksytään kumppanuusmaissa ja jotta se on yhteensopiva WTO:n sääntöjen 
kanssa;

Ilmastovaikutusten mukaisen tuotteiden eriyttämisen edistäminen 

16. muistuttaa, että ilmastonsuojelu edellyttää erilaisia julkisia toimia – hiilidioksidipäästöjen 
merkintä, julkisia hankintoja koskevat tiukat ekologiset kriteerit, säännöt, tuet, verot, 
kiintiöt – joilla tuotteet eriytetään niiden tuotantoprosessin ja -menetelmän perusteella, ja 
saattaa olla tarpeen soveltaa näitä toimia sekä eurooppalaisiin tuotteisiin että 
tuontituotteisiin;

17. muistuttaa, että WTO mahdollistaa kaupan rajoitustoimet, jos ne osoittautuvat 
tarpeellisiksi ja oikeasuhtaisiksi eivätkä syrji maita, joissa tuotanto-olosuhteet ovat 
samanlaiset; panee kuitenkin merkille, että tarvitaan kiireesti selvityksiä, jotta näitä toimia 
voidaan soveltaa kyseisten tuotteiden tuotantoprosessiin ja -menetelmiin liittyvien 
ilmastokriteerien perusteella;

18. kehottaa komissiota pyrkimään käynnistämään WTO:ssa uudelleen keskustelut 
tuotantoprosesseista- ja menetelmistä, samoin kuin mahdollisuudesta eriyttää samanlaiset 
tuotteet hiilijalanjäljen, energiajalanjäljen tai teknisten normien perusteella; katsoo, että 
WTO:n jäsenet voivat hyväksyä tällaisen hankkeen, jos siihen liittyy toimia, jotka 
helpottavat teknologiansiirtoa;

19. toivoo kuitenkin, että tuotantoprosesseja ja -menetelmiä koskevan selkeyden puute 
WTO:ssa ei johda Euroopan unionin toimimattomuuteen, sillä sen olisi päinvastoin 
hyödynnettävä tätä liikkumavaraa; pyytää tästä syystä komissiota turvautumaan 
järjestelmällisesti kestävyyttä koskeviin pakkausmerkintöihin tai kestävyyskriteereihin 
kauppaneuvotteluissa sekä kahden- ja monenvälisissä kauppasopimuksissa tuotteista, 
joilla on ilmastovaikutusta;

20. pitää tästä syystä ilahduttavana, että Euroopan unionissa on otettu käyttöön kestävyyttä 
koskevat kriteerit Euroopan unionissa tuotetuille ja unioniin tuoduille maatalouteen 
perustuville polttoaineille; kehottaa Euroopan komissiota tarkastelemaan tämän 
menettelytavan ulottamista myös biomassaan ja maataloustuotteisiin; odottaa kuitenkin, 
että maatalouteen perustuviin polttoaineisiin liittyvän maankäytön epäsuorat muutokset 
otetaan huomioon komission Euroopan parlamentille antaman sitoumuksen mukaisesti;

Kaupan vapauttaminen ei saa vaarantaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa

21. on huolissaan komission pyrkimyksestä kiirehtiä kauppasopimuksissa puukaupan 
vapauttamista ja erityisesti puun vientirajoitusten poistamista, vaikka uhka metsien 
häviämisestä pahenee ja tällä on kielteisiä seurauksia ilmastoon, biodiversiteettiin sekä 
paikalliseen kehitykseen ja väestöön;

22. korostaa, että maataloustuotteiden vapauttaminen on johtanut monissa kehitysmaissa 
monokulttuuriin ja vientiin perustuvien maataloustuotantomallien käyttöönottoon, vaikka 
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nämä tuotantomallit ovat erittäin alttiita ilmastonmuutoksille ja voivat johtaa laajoihin 
metsän hävittämisiin; on huolissaan tiettyjen Euroopan unionin maataloustukien 
vaikutuksesta maan kapasiteettiin varmistaa elintarviketurva erityisesti ilmastonmuutosten 
yhteydessä; kehottaa komissiota olemaan tekemättä kauppasopimusta, joka lisäisi metsien 
hävittämistä, ja varmistamaan, etteivät Euroopan unionin kauppasopimukset ja julkiset 
tuet kyseenalaista maatalouspolitiikan tulevaisuudennäkymiä ja että niihin sisältyisi 
ilmastonmuutoksen torjunta ja pyrkimys elintarvikeomavaraisuuteen;

23. vastustaa sellaisia kauppa- ja investointisopimusten säännöksiä, joiden mukaan investoijat 
voivat kääntää selkänsä maille, jotka tehostavat ilmastopolitiikkaansa; katsoo, että 
investoijan ja jäsenvaltion välisiä konfliktinratkaisusääntöjä voidaan harkita otettavaksi 
käyttöön ainoastaan, jos tarkat oikeudelliset puitteet mahdollistavat, että maa voi toteuttaa 
maailmanlaajuisten tavoitteiden kanssa johdonmukaisia ympäristönsuojelutoimia;

24. pyytää, ettei komissio vastusta järjestelmällisesti kumppaneidensa sisällöltään paikallisia 
ilmastopoliittisia lausekkeita, kuten vihreästä energiasta annetun Ontarion lain 
tapauksessa; katsoo itse asiassa, että nämä lausekkeet takaavat kyseisten toimintalinjojen 
myönteisen vastaanoton kansalaisten ja yritysten keskuudessa; katsoo lisäksi, että 
odoteltaessa ilmastokustannusten sisällyttämistä kansainvälisiin kuljetuskustannuksiin 
nämä lausekkeet, kuten kuljetusta koskevat merkinnät, ovat hyödyllisiä, vaikkakin 
epätäydellisiä välineitä, joiden avulla edistetään paikallisesti tuotettujen tuotteiden 
kulutusta;

Kuljetuksen täysi integrointi kauppa- ja ilmastoproblematiikkaan

25. toivoo, että kansainvälisten kuljetusten ilmastokustannukset sisällytetään kuljetusten 
hintaan joko verojen tai maksullisen päästökauppajärjestelmän avulla; pitää myönteisenä 
lentoliikenteen sisällyttämistä lähiaikoina eurooppalaiseen päästökauppajärjestelmään ja 
odottaa komissiolta vastaavaa hanketta merikuljetuksille, ellei lähivuosina kyetä 
panemaan täytäntöön maailmanlaajuista järjestelmää; odottaa lisäksi, että komissio ryhtyy 
toimiin kyseenalaistaakseen kaikkein saastuttavimmille kuljetusmuodoille myönnetyt tuet, 
kuten kerosiinienergian verohelpotukset;

26. katsoo, että niin kauan kuin ilmastokustannukset eivät näy kuljetusten hinnassa olisi 
edistettävä kestävää paikallistuotantoa, esimerkiksi paremman kuluttajatiedotuksen avulla; 
kehottaa ottamaan käyttöön yhteiset kirjanpitomenetelmät ja merkintäsäännöt erilaisten 
tuotteiden erityisesti kuljetusvaiheeseen liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä varten;

Välineiden parantaminen kauppa- ja ilmastotoimien johdonmukaisuuden lisäämiseksi

27. vaatii, että toteutetaan kaikkea kauppapolitiikkaa koskeva hiilenkäytön arviointi, jotta 
varmistetaan Euroopan unionin kauppa- ja ilmastopolitiikan yhtenäisyys, ja kehottaa 
mahdollisesti muuttamaan tätä politiikkaa hiilitaseen parantamiseksi ja panemaan 
pakollisina täytäntöön korvaavia toimia – poliittinen, tekninen ja taloudellinen yhteistyö –
jos hiilitase on ilmaston kannalta negatiivinen;

28. vaatii sisällyttämään tämän taseen ja kyseiset korvaavat toimet "ilmastolausekkeeseen", 
joka olisi pakollinen kaikissa kauppasopimuksissa (vapaakauppasopimukset, 
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talouskumppanuussopimukset, yleisen tullietuusjärjestelmän uudistus), ja vaatii, että 
kyseisestä lausekkeesta järjestetään julkinen kuuleminen ja se esitetään parlamentille;

29. toivoo, että "ilmastolausekkeen" yhteydessä tehdään tiivistä yhteistyötä ilmastotoimien 
pääosaston ja kauppapolitiikan pääosaston välillä, ja että yleisemmin ilmastotoimien 
pääosasto otetaan järjestelmällisesti mukaan kauppaneuvotteluihin;

Euroopan unionin kauppa- ja ilmastotoimien johdonmukaisuus kehitysmaiden kannalta

30. myöntää, että Euroopan unionin kauppa- ja ilmastopolitiikan johdonmukaistamista 
voidaan kumppanimaissa pitää keinona vähentää EU:n tuontia ja lisätä vientiä;

31. pitää tästä syystä erittäin tärkeänä, että näiden maiden kanssa neuvotellaan kaikista 
toimista, erityisesti raja-alueiden sopeutustoimista, joihin unioni voi ryhtyä, sekä korostaa 
unionin tarvetta pitää kiinni sitoumuksistaan tukea kehitysmaiden ilmastopolitiikkaa;

32. on tässä yhteydessä huolissaan siitä, että Euroopan unionin maiden lupaama 
"ennenaikainen" rahoitus Kööpenhaminan huippukokouksessa on osaksi peräisin julkisen 
kehitysavun sitoumuksista ja myönnetään lainojen muodossa parlamentin pyyntöjen 
vastaisesti; pyytää komissiota laatimaan kyseistä rahoitusta koskevan raportin, jotta 
voidaan arvioida todellisuuden, tehtyjen sitoumusten ja parlamentin pyyntöjen 
vastaavuutta; kehottaa lisäksi koordinoimaan paremmin rahoituksen aihekohtaista ja 
maantieteellistä käyttöä;

33. muistuttaa teollisuusmaiden eli muun muassa unionin jäsenvaltioiden sitoumuksesta 
harkita innovoivaa rahoitusta, kuten rahoitusliiketoimien verotus, ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi; pyytää komissiota ehdottamaan nopeasti neuvostolle ja parlamentille 
hanketta tällaisen unionin laajuisen veron käyttöönottamiseksi; kehottaa komissiota 
sisällyttämään tällaisen mekanismin rahoituspalvelujen vapauttamista koskeviin 
kauppaneuvotteluihin;

34. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajalle, neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja 
ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen toimeenpanevalle sihteerille sekä 
sopimuspuolten 16. konferenssille.
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PERUSTELUT

Kööpenhaminassa pidetyssä YK:n ilmastohuippukokouksessa saavutettu sopimus oli 
pettymys eikä sen avulla kyetä pitämään planeetan lämpenemistä kahta celsiusastetta 
pienempänä. Kööpenhaminan sopimus ei myöskään ole globaali eikä sitova. Euroopan unioni 
ei suinkaan ole tämän epäonnistumisen syyllinen numero yksi. Euroopan unionin 
yhtenäisyyden puute, sen kyvyttömyys puhua yhdellä äänellä, sen kyvyttömyys vastata 
päästöjen vähentämistä koskevista tavoitteista ja tukea kehitysmaita tutkijoiden suositusten ja 
Euroopan parlamentin pyyntöjen mukaisesti ovat usein tehneet siitä näkymättömän ja 
tehottoman.

Miksi kaikki nämä vaikeudet? Kysymykseen ei varmaankaan ole yhtä ainoata vastausta. 
Ongelman ydin piilee siinä, että monella maalla ei vielä ole laajamittaista kokemusta asiasta 
ja ne suhtautuvat epäillen taloutensa ekologiseen suuntaan muuttamisen taloudellisiin, 
sosiaalisiin ja demokraattisiin etuihin huolimatta siitä, että uusiin energiamuotoihin 
siirtymisestä sekä kestävämmästä maataloudesta ja liikenteestä on tehty lukuisia tutkimuksia 
ja saatu myönteisiä kokemuksia.

Euroopan unioni vaikuttaa nyt jämähtäneen paikoilleen. Jotkut teollisuudenalat, joita 
hallitukset tukevat voimakkaasti, ovat ottaneet esille kunnianhimoisen ilmastopolitiikan 
mahdolliset dramaattiset seuraukset. Vaikka tällainen globaali uhka on kiistetty virallisissa 
tutkimuksissa ja vaikka niissä muistutetaan keinoista suojautua hiilivuodoilta, 
ilmastotavoitteet vaikuttavat olevan ristiriidassa talous- ja sosiaalikriisistä selviytymisen 
kanssa. On vakava virhe, jota Kiina ja Yhdysvallat eivät tee, jättää vihreä talous 
elvytyssuunnitelmien ulkopuolelle. Jos Euroopan unioni ottaa johtoaseman 
ilmastonmuutoksen torjunnassa, se lujittaa taloutensa kilpailukykyä energiansäästöjen ja 
uusiutuvien energianlähteiden ansiosta, sillä nämä kaksi tekijää voivat parantaa 
energiavarmuutta ja niissä piilee suuria teollisuuden kehittämiseen, innovointiin, 
aluesuunnitteluun ja työllisyyden lisäämiseen liittyviä mahdollisuuksia. 

Tämän aseman ottamiseksi ja näistä kilpailukykyyn liittyvistä eduista hyötymiseksi EU:n on 
kehitettävä kauppapolitiikkaansa kahdenvälisellä, alueiden välisellä ja monenvälisellä tasolla. 
Tuotteiden ja palvelujen kauppa on syypää noin 20 prosenttiin maailman 
kasvihuonekaasupäästöistä. Kulutukseen liittyvät päästöt ovat Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa 34 prosenttia, Ranskassa 44 prosenttia ja Ruotsissa 60 prosenttia 
suuremmat kuin tuotantoon liittyvät päästöt. EU:n on ehdottomasti puututtava tähän 
"käänteiseen" tilanteeseen. Ellei se tee niin, se on vaarassa menettää kansainvälisen 
uskottavuutensa: toisaalta metsän hävittämisen torjuntaa rahoittava ja toisaalta metsän 
hävittämistä kestämättömien metsäalan tuotteiden ja maatalouteen perustuvien polttoaineiden 
tuonnilla edistävä Euroopan unioni ei voi olla johtava auktoriteetti ilmastonmuutoksen 
torjunnassa. Jos se lisäksi ulkoistaa päästönsä sen sijaan, että se muuttaisi tuotanto- ja 
kulutustapojaan, se ei hyödy tähän liittyvistä taloudellisista, teollisista tai sosiaalisista eduista.

EU:n on kehitettävä kauppapolitiikkaansa kohti tuotteiden eriyttämistä niiden 
ilmastovaikutuksen mukaisesti ja edistettävä siten tuotanto- ja kulutustapojen sekä 
investointistrategioiden muutoksia. Euroopan unionin on reagoitava hiilivuoto-ongelmaan ja 
yleisemmin huolehdittava tuontinsa ilmastovaikutuksesta. Se ei saa asettaa kyseenalaiseksi 
kauppakumppaniensa ilmastopolitiikkaa ja pyrkiä lyhyellä aikavälillä lisäämään Euroopan 
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unionin markkinaosuuksia. Sen on toimittava aktiivisesti kansainvälisistä kuljetuksista 
aiheutuvien päästöjen alalla, ehdotettava innovaatioiden suojaamisjärjestelmää, joka takaa 
myös kehitysmaille mahdollisuuden hyödyntää ilmastoystävällistä teknologiaa, puolustettava 
innovoivien rahoitusmekanismien luomista kansainvälisellä tasolla ja luotava tarpeen mukaan 
vastaavia mekanismeja ensin Euroopan unioniin. EU:n on käynnistettävä tämä työmaa 
yhdessä kauppakumppaniensa kanssa, eikä niitä vastaan, ja erityisesti kehitysmaiden kanssa.

Edessä on epäilemättä vaikea urakka. EU on kuitenkin jo ottanut ensiaskeleet oikeaan 
suuntaan:  laittoman puun tuonnin, maatalouteen perustuvien polttoaineiden ja 
ilmailupäästöjen alalla. Tämä mietintö on syntynyt yritysten, yhdistysten, ammattijärjestöjen 
ja komission kanssa käytyjen lukuisten keskustelujen tuloksena ja sen avulla pyritään 
tunnistamaan ne tulevat vaiheet, jotka mahdollistavat EU:n etenemisen tällä tiellä.


