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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. katsoo, että ilmastonmuutokseen sopeutumisella voisi olla vaikutusta EU:n kaikkiin 
politiikanaloihin, mikä edellyttää luotettavaa tietoa tarvittavien muutosten laajuudesta ja 
määrästä,

B. katsoo, että suoraan ympäristökysymyksiin liittyvän EU:n nykyisen lainsäädännön olisi 
tarjottava johdonmukaiset lähtökohdat sille, että EU:n kykyä selviytyä ilmastonmuutoksen 
vaikutuksesta saadaan tehostettua,

C. katsoo, että Euroopan tasolla toteutettavissa toimissa olisi asetettava korkeimmat 
ympäristön kunnioittamista koskevat vaatimukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä 
täytettävä nämä vaatimukset (mukaan lukien ilmastonmuutokseen sopeutuminen),

D. katsoo, että ilmastonmuutoksen maailmanlaajuisen luonteen sekä sen sosiaalisten ja 
taloudellisten seurausten olisi painostettava Euroopan unionia tukemaan kaikkein 
suojattomimpia ja vähiten kehittyneitä maita,

E. katsoo, että joidenkin jäsenvaltioiden aikaisempi menestys kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisessä on otettava huomioon määritettäessä seuraavien kausien velvoitteita,

1. korostaa, että ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksesta ja mahdollisista keinoista sopeutua 
siihen tarvitaan helposti saatavilla ja helposti ymmärrettävissä olevaa luotettavaa tietoa; 
tukee komission ehdotusta helpottaa tiedon ja tutkimustulosten vaihtoa 
tarkoituksenmukaisella tietotekniikkajärjestelmällä ja tietokannalla;

2. korostaa, että nykyinen ympäristöoikeus (kuten lintudirektiivi1, luontotyyppidirektiivi2, 
vesipuitepuitedirektiivi3 ja tulvadirektiivi4) on pantava täysin täytäntöön yhdenmukaisella 
tavalla EU:ssa; pitää tervetulleena komission aikomusta kehittää pikaisesti suuntaviivoja 
sopeutumistarpeiden sisällyttämiseksi tämän oikeuden soveltamiseen; pyytää komissiota 
käyttämään täysimääräisesti Lissabonin sopimuksen 260 artiklassa sille myönnettyjä uusia 
oikeuksia sen hoitaessa tehtäväänsä perussopimusten valvojana;

3. katsoo, että kaikkien jäsenvaltioiden ja sidosryhmien olisi jaettava vastuu ympäristön 
kannalta järkevien investointien tekemisestä; kehottaa komissiota harkitsemaan sellaisten 
asianmukaisten ehdotusten esittämistä, joilla ilmastonmuutokseen sopeutuminen 
sisällytettäisiin ympäristövaikutusten arvioinnista annettuun direktiiviin5 ja strategisten 

                                               
1 Luonnonvaraisten lintujen suojelusta annettu neuvoston direktiivi 79/409/ETY, EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1.
2 Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettu direktiivi 92/43/ETY, EYVL 
L 206, 22.7.1992, s. 7.
3 Yhteisön vesipolitiikan puitteista annettu direktiivi 2000/60/EY, EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.
4 Tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta annettu direktiivi 2007/60/EY, EUVL L 288, 6.11.2007, s. 27.
5 Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annettu neuvoston direktiivi 
85/337/ETY, EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/11/EY ja 
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ympäristövaikutusten arvioinnista annettuun direktiiviin1; ehdottaa, että ilmastotarkastus 
olisi saatettava mahdollisimman pian osaksi EU:n rahoittamia infrastruktuurihankkeita;

4. pitää tarpeellisena – Kööpenhaminan ilmastonmuutoskokouksen epäonnistuttua 
suhteellisen selvästi – lisätä toimia sen varmistamiseksi, että kehitysmaille annetaan 
virallisen kehitysavun ja 0,7 prosentin tavoitteen lisäksi tukea, jota ne tarvitsevat 
sopeutumistarpeisiinsa;

5. korostaa, että EU:n kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmän (EU ETS) puitteissa 
huutokaupattavista päästöoikeuksista, myös lento- ja laivaliikenteen 
päästöoikeushuutokaupasta, saatavat tulot olisi solidaarisuusperiaatteen mukaisesti 
osoitettava jäsenvaltioiden auttamiseen ilmastonmuutokseen sopeutumisessa; 

6. katsoo, että nykyisen seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman sekä tulevien 
tutkimusohjelmien yhteydessä painopisteen on oltava tutkimuksen toteuttamisessa ja 
teknologian kehittämisen rahoittamisessa maissa, joissa sopeutumispolitiikan 
toteuttaminen saattaa aiheuttaa korkeita kustannuksia;

7. korostaa, että sopeutumistoimien aiheuttamien korkeiden kustannusten yhteydessä on 
tarpeen varmistaa köyhien yhteisöjen ja yhteiskuntaryhmien riittävä suojelu;

8. korostaa, että vähäpäästöiseen talouteen investoiminen ja energiatehokkuuden sekä 
ekologisen tuotantotavan edistäminen eivät saa johtaa eri jäsenvaltioiden välisten 
kehityserojen syvenemiseen.

                                                                                                                                                  
direktiivillä 2003/35/EY.
1 Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annettu direktiivi 2001/42/EY, EYVL 
L 197, 21.7.2001, s. 30.
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