
PA\795986FI.doc PE430.658v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Aluekehitysvaliokunta

2009/2152(INI)

11.11.2009

LAUSUNTOLUONNOS
aluekehitysvaliokunnalta

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

komission valkoisesta kirjasta: Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Kohti 
eurooppalaista toimintakehystä 
(2009/2152(INI))

Valmistelija: Salvatore Caronna



PE430.658v01-00 2/4 PA\795986FI.doc

FI

PA_NonLeg



PA\795986FI.doc 3/4 PE430.658v01-00

FI

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 ratkaisevia haasteita; katsoo, että sillä on 
selviä seurauksia ympäristöön, ihmisten terveyteen ja aluesuunnitteluun ja se vaikuttaa 
kaikkien maiden kykyyn kulkea kestävän kehityksen tietä;

2. ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen vaikutukset vaihtelevat eri aloilla ja Euroopan eri 
alueilla kohdistuen erityisesti vuoristo- ja rannikkoalueisiin, Välimeren alueeseen ja 
arktisiin alueisiin; on selvää, että ilmaston lämpenemisen vaikutukset ovat 
voimakkaampia luonnon dynamiikasta hyvin riippuvaisilla alueilla (esimerkiksi 
jäätiköillä, rannikoilla, vuoristoalueilla) sekä heikommassa asemassa oleville 
väestönosille, mikä saattaa lisätä alueellista epätasa-arvoa;

3. toteaa, että ilmaston lämpenemiseen on puututtava nopeasti vähentämällä tehokkaammin 
kasvihuonekaasupäästöjä ja toteuttamalla ennakoivia sopeutustoimia sekä Euroopan 
tasolla että kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, jotta ilmastonmuutoksen 
haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää;

4. on täysin vakuuttunut, että Euroopan unionin tulee ylläpitää ja kehittää johtavaa 
asemaansa ilmastonlämpenemisen kansainvälisessä torjunnassa, ja katsoo, että tähän 
liittyvien toimien mahdollinen viivästys lisää kielteisten ympäristö-, talous- ja sosiaalisten 
vaikutusten riskiä ja nostaa kustannuksia;

5. katsoo, että Euroopan unioni voi panna sopeutumisstrategian täytäntöön vuodesta 2013 
lähtien ainoastaan kaikki hallintotasot käsittävällä tiiviillä yhteistyöllä;

6. tunnustaa siksi tarpeen sisällyttää sopeutumistoimenpiteet kaikkeen Euroopan unionin 
toimintaan; painottaa lisäksi alue- ja paikallisviranomaisten keskeistä asemaa ja alhaalta 
ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon Euroopan luontotyyppien 
erot täysin toissijaisuusperiaatteen mukaisesti, koska katsoo, että paikallisviranomaiset 
pystyvät paremmin reagoimaan alueensa tarpeisiin;

7. pitää myönteisenä valkoisen kirjan aloitetta tietojenvaihtojärjestelmän perustamiseksi; 
toivoo, että aloite pantaisiin täytäntöön ja mallit ja ennakointivälineet kehitettäisiin 
vuoden 2011 loppuun mennessä; pyytää jäsenvaltioita ja paikallis- ja alueviranomaisia 
edistämään ja vaihtamaan ilmastonmuutokseensopeutumispolitiikkoja koskevia 
käytäntöjään erityisesti energiatehokkuuden, jätehuollon ja vähäpäästöisten 
liikenneinfrastruktuurien kehittämisen suhteen;

8. pitää välttämättömänä sellaisia toimenpiteitä, joilla sekä julkisilta ja yksityisiltä 
sijoituksilta että hallinnollisilta toimilta (rakennusluvat ja 
kaupunkirakentamissuunnitelmat) edellytetään ilmastovaikutusarviointia, jotta vältytään 
investoimasta kestämättömiin infrastruktuureihin;
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9. pitää myönteisenä komission aloitetta perustaa vaikutuksia ja sopeutumista käsittelevä 
ohjausryhmä ja toivoo alue- ja paikallisviranomaisten osallistuvan aktiivisesti siihen;

10. vahvistaa, että ilmastonmuutoksen torjunta voi tarjota mahdollisuuden kestävän 
kehityksen mallille;

11. pyytää komissiota sisällyttämään tuleviin rahoituskehyksiin riittävät määrärahat 
ilmastonmuutoksen sopeuttamistoimien toteuttamiseksi kaikilla hallintotasoilla. 


