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EHDOTUKSET

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

1. katsoo, että ilmastonmuutos on yksi aikamme ratkaisevan tärkeitä haasteita; katsoo, että 
sillä on selviä seurauksia ympäristöön, ihmisten terveyteen ja aluesuunnitteluun ja että 
sen vuoksi kaikkien maiden on vaikeampaa kulkea kestävän kehityksen tietä;

2. panee tyytyväisenä merkille komission valkoisen kirjan "Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen: Kohti eurooppalaista toimintakehystä"; korostaa, että ilmastonmuutos on 
haaste, jolla on huomattavia alueellisia vaikutuksia ja joka edellyttää Euroopan unionilta 
koordinoitua toimintaa, joka kattaa unionin eri toimintalinjat eri toimintatasoilla eli 
unionin ja jäsenvaltioiden tasolla ja alueellisella ja paikallisella tasolla;

3. ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat erilaisia eri aloilla ja Euroopan 
eri alueilla, kuten on todettu EU:n alueita vuonna 2020 koskevassa komission 
tutkimuksessa1: ilmastonmuutos vaikuttaa eniten eteläisen ja itäisen Euroopan alueilla, 
erityisesti saari- ja rannikkoalueilla, syrjäisimmillä alueilla ja vesipulan uhkaamilla 
alueilla, mikä saattaa lisätä merkittävästi alueellisia eroja jopa saman maan eri alueiden 
välillä;

4. pitää valitettavana, että jäsenvaltiot käyttävät nykyisellä ohjelmakaudella (2007–2013) 
ainoastaan 3 prosenttia (9 miljardia euroa) talousarviosta energiatehokkuutta ja uusiutuvia 
energiamuotoja koskeviin toimintaohjelmien toimiin ja että uusissa jäsenvaltioissa 
investoinnit ovat vielä tätäkin vähäisempiä (2,4 prosenttia);

5. toteaa, että ilmaston lämpenemiseen on puututtava pikaisesti toteuttamalla sekä 
oikeudellisesti sitovia toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi että alueellisia 
sopeutussuunnitelmia ja ennakoivia sopeutustoimia, kuten laajoja 
uudelleenmetsityshankkeita niin unionin ja kansallisella kuin alueellisella ja paikallisella 
tasolla, ja tekemällä rajatylittävää yhteistyötä vahinkojen pienentämiseksi;

6. on täysin vakuuttunut, että Euroopan unionin tulee ylläpitää ja vahvistaa johtavaa 
asemaansa ilmaston lämpenemisen kansainvälisessä torjunnassa, ja katsoo, että toiminnan 
viivästyminen lisää kielteisten ympäristö-, talous- ja sosiaalisten vaikutusten riskiä ja 
aiheuttaa todennäköisesti suurempia kustannuksia;

7. katsoo, että kun alueet toteuttavat älykkäitä energiapoliittisia toimia, joilla aktiivisesti 
edistetään uusiutuvia energiamuotoja, hajautettua energiantuotantoa ja 
energiatehokkuutta, ne voivat ilmastonmuutoksen torjuntaan osallistumisen lisäksi tarjota 
kansalaisilleen uusia taloudellisia mahdollisuuksia ja näkymiä;

                                               
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf, 
(marraskuu 2008).
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8. huomauttaa, että maantieteellisesti syrjäisille alueille strategisesti merkittäville aloille, 
kuten maatalous, ei saisi kasata liiallista taakkaa ilmastonmuutokseen sopeutumista 
koskevissa toimissa, sillä tämä voi vaarantaa kestävien maaseutuyhteisöjen 
tulevaisuuden;

9. katsoo, että Euroopan unioni voi panna täytäntöön strategian yhteiskunnan muuttamiseksi 
vähähiiliseksi ainoastaan kaikki hallintotasot (unioni, jäsenvaltiot ja alue- ja 
paikallisviranomaiset) käsittävällä tiiviillä yhteistyöllä sekä tekemällä yhteistyötä ja 
vaihtamalla jatkuvasti tietoja unionin naapurimaiden kanssa;

10. katsoo, että on tarpeen harmonisoida eri toiminta-alat yhtäältä ottamalla alue- ja 
paikallisviranomaiset täysimääräisesti mukaan ilmastonmuutoksen torjumista koskevien 
kansallisten toimintasuunnitelmien ja strategioiden suunnitteluun, laadintaan ja 
täytäntöönpanoon ja toisaalta soveltamalla strategista aluesuunnittelua ja ottamalla 
huomioon kaikki ilmastonmuutokseen liittyvät näkökulmat;

11. katsoo sen vuoksi tarpeelliseksi varmistaa, että sopeutumisstrategia sisällytetään kaikkiin 
unionin toimintalinjoihin keskittyen erityisesti EU:n maatalous-, alue- ja 
ympäristöpoliittisten toimien yhteensovittamiseen ja että mainitut politiikat ovat 
johdonmukaisia sopeutumisstrategian kanssa; painottaa alue- ja paikallisviranomaisten 
keskeistä asemaa ja alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa, jossa otetaan 
huomioon Euroopan luontotyyppien erot täysin toissijaisuusperiaatteen mukaisesti; on 
vakuuttunut siitä, että paikallisviranomaiset pystyvät parhaiten reagoimaan alueidensa 
tarpeisiin;

12. pitää myönteisenä valkoisen kirjan ehdotusta tietojenvaihtojärjestelmän perustamisesta; 
toivoo, että järjestelmä olisi toiminnassa vuoteen 2011 mennessä ja että siihen mennessä 
olisi saatu kehitettyä myös malleja ja ennakointivälineitä; pyytää jäsenvaltioita ja 
paikallis- ja alueviranomaisia tekemään tunnetuksi ja vaihtamaan käytäntöjään, joita ne 
soveltavat ilmastonmuutokseen sopeutumistoimissaan erityisesti energiatehokkuuden, 
jätehuollon ja vähäpäästöisten liikenneinfrastruktuurien kehittämisen osalta;

13. suosittaa, että perustetaan ilmastonmuutoksen seurantafoorumi, jotta voidaan avustaa 
paikallis- ja alueviranomaisia ilmastoasioita koskevan paikallisen kokemuksen ja hyvien 
käytäntöjen hankinnassa ja vaihdossa;

14. katsoo, että syrjäisimmät alueet ovat erityisolosuhteidensa vuoksi – kuten vahvistettu 
Lissabonin sopimuksen 349 artiklassa – ja johtuen maantieteellisestä sijainnistaan 
trooppisilla vyöhykkeillä erityisen alttiita ilmastonmuutoksen seurauksille, minkä vuoksi 
komission olisi kiinnitettävä niihin erityistä huomiota; kehottaa komissiota laatimaan 
syrjäisimpiä alueita koskevan vaikutustenarvioinnin ja erityistoimintasuunnitelman ja 
tukemaan tietojen ja hyvien käytäntöjen vaihtoa kyseisten alueiden ja niihin 
maantieteellisesti rajoittuvien kolmansien maiden paikallisviranomaisten välillä;

15. pitää välttämättömänä erityisesti alue- ja paikallistasolla sellaisia toimenpiteitä, joilla 
sekä julkisilta ja yksityisiltä sijoituksilta että hallinnollisilta toimilta (kuten rakennusluvat 
ja kehittämissuunnitelmat) edellytetään ilmastovaikutusten arviointia, jotta kannustetaan 
unionin investointeja ympäristön kannalta korkealaatuiseen infrastruktuuriin; kehottaa 
varmistamaan, että ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointi sisältyy menettelyihin, joissa 
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käsitellään EU:n varoin rahoitettuja energiatehokkuus-, jätehuolto- ja 
infrastruktuurihankkeita koskevia ehdotuksia;

16. toteaa, että maantieteellisesti syrjäiset alueet, eritoten rannikkoseudut, voivat tarjota 
runsaasti uusiutuvaa energiaa, mikä voi auttaa kyseisiä alueita sopeutumaan 
ilmastonmuutokseen;

17. katsoo, että mikroilmaston kannalta on tärkeää välttää maaperän betonointia umpeen 
tiheään asutuilla alueilla ja kaupungeissa;

18. kehottaa komissiota käyttämään koheesiopolitiikkaa uusiutuvien energialähteiden 
kehityksen edistämisessä tutkimus- ja kehitystoiminnan ja aluepolitiikan synergioiden 
parantamisen kautta ja poistamaan kaikki hallinnolliset esteet näiden energialähteiden 
käyttöönotolta;

19. pitää myönteisenä komission päätöstä perustaa vaikutuksia ja sopeutumista käsittelevä 
ohjausryhmä ja kehottaa ottamaan alue- ja paikallisviranomaiset toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti täysipainoisesti mukaan ohjausryhmän toimintaan;

20. toistaa näkemyksensä, että ilmastonmuutoksen torjuntatoimia voidaan käyttää 
tilaisuutena saada aikaan kestävän kasvun malli, jota voitaisiin sitten mukauttaa EU:n 
ulkopuolisten maiden tarpeisiin, ja että siirtyminen hiilidioksidipäästöttömään talouteen 
voi olla merkittävä edistysaskel uusien työpaikkojen luomisessa;

21. kehottaa komissiota huolehtimaan siitä, että tuleviin rahoituskehyksiin sisällytetään 
riittävästi määrärahoja tehokkaiden sopeutustoimien toteuttamiseksi kaikilla 
hallintotasoilla; suosittaa, että jäsenvaltiot ja alueet ottaisivat huomioon mahdollisuuden 
käyttää rakennerahastojen tarjoamia mekanismeja kestävien pitkän aikavälin hankkeiden 
kehittämisessä; korostaa Euroopan unionin solidaarisuusrahaston (EUSR) merkitystä, 
koska sen avulla voidaan huolehtia kiireellisistä tarpeista ja osoittaa EU:n yhteisvastuuta 
vahinkoja kärsineistä alueista;

22. korostaa, että ilmastonmuutos- ja ympäristönsuojelutavoitteet olisi sisällytettävä EU:n 
koheesiopolitiikan lähentymis- ja kasvutavoitteisiin ilman että niillä kuitenkaan korvataan 
perinteisiä rakennepolitiikan tehtäviä.
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