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EHDOTUKSET

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

1. on tietoinen siitä, että ilmasto muuttuu, että muutos johtuu ihmisen toiminnasta ja että 
siksi on tarpeen sopeutua maapallon keskilämpötilan nousuun; korostaa kuitenkin, että 
ilmastonmuutoksen vaikutusten pienentämiseksi tarvitaan tehokkaampia toimenpiteitä;

2. kiinnittää huomiota siihen, että ilmastomuutoksen, väestömuutoksen ja globalisaation 
yhdistelmä ja niiden toisiaan vahvistava luonne tuovat tullessaan ennenkokemattoman 
epävakauden jakson ihmiskunnan historiassa; katsoo, että tämä korostaa tarvetta pienentää 
kuilua kehitysmaiden ja muun maailman välillä ja poistaa köyhyys;

3. korostaa, että kehitysmaiden kanssa tehtävän, ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan 
yhteistyön lähtökohdaksi on otettava köyhyyden torjuminen;

4. tunnustaa, että ilmastonmuutos vaikuttaa vakavimmin kehitysmaihin ja että niiden 
taloudet ovat usein riippuvaisia pienestä määrästä toimintoja, joihin ilmastonmuutoksen 
vaikutus saattaa kohdistua suhteettomasti; katsoo, että tämä koskee erityisesti pieniä 
saarivaltioita; katsoo, että kehitysmaiden sopeutumisen ilmastonmuutoksiin pitäisi olla 
Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikan painopistealue; pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita selittämään, miten ne saavuttavat tämän tavoitteen, sekä täyttämään 
Bonnissa heinäkuussa 2001 annetut rahoitussitoumukset lisäämällä 
ilmastonmuutosyhteistyötä kehitysmaiden kanssa 410 miljoonan Yhdysvaltojen dollarin 
suuruisella summalla vuodesta 2005 alkaen;

5. pitää myönteisinä Gleneaglesissa järjestetyn G8-huippukokouksen tuloksia sekä 
ponnisteluja, joita Yhdistynyt kuningaskunta on suunnitellut EU:n 
puheenjohtajuuskaudellaan maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjumiseksi; pyytää 
kuitenkin lisätoimenpiteiden toteuttamista osana ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
suunniteltuja ponnisteluja;

6. suosittelee, että Euroopan unioni kehittää erityisen ilmastonmuutosyhteistyöpolitiikan 
kehitysmaita varten; katsoo, että ilmastonmuutosta koskevien näkökohtien sisällyttäminen 
laajempaan kehityspolitiikkaan edellyttää tiettyjen välineiden kehittämistä ja 
käyttöönottoa; katsoo, että painopistealueita tällä alalla ovat maatalous ja 
elintarviketurvallisuus, jotka ovat kaikkein herkimpiä ilmaston suhteen; katsoo, että toinen 
keskeinen huolenaihe on talouden monipuolistaminen, kun otetaan huomioon, että useat 
kehitysmaat pienten saarivaltioiden liitossa (AOSIS) ovat erittäin riippuvaisia matkailusta; 
katsoo, että muita painopistealueita olisivat katastrofien ennalta ehkäiseminen ja niihin 
varautuminen;
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7. tukee kansainvälistä yhteistyötä ja kehitysmaiden osallistumista ilmastonmuutoksen 
käsittelyyn; pyytää kuitenkin toteuttamaan asianmukaisesti teknologista yhteistyötä, 
uusiutuvan energian kehittämistä ja vesi- ja katastrofiohjelmia sekä antamaan riittävästi 
Euroopan unionin rahoitusapua; suosittelee, että yhteistä AKT–EU-edustajakokousta 
kuullaan säännöllisesti, ja pyytää sitä osallistumaan aktiivisesti tällaisten ehdotusten 
laadintaan;

8. suosittelee, että etsitään ratkaisua ongelmaan, joka koskee osallistumattomuutta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen;

9. pitää tärkeänä, että EU korostaa, millaiset kustannukset koituvat maksettaviksemme, 
ellemme vähennä ilmastoon vaikuttavia päästöjä, koska tieto näistä kustannuksista voi 
lisätä motivaatiota kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen;

10. korostaa, että on tärkeää käsitellä ilmastontarkkailukysymystä sekä sen haavoittuvuutta ja 
vaikutusta, koska se on ilmastonmuutoksen vastaisten toimien taustalla; katsoo, että 
useimmissa kehitysmaissa tällaista tarkkailua ei hoideta; katsoo myös, että 
meteorologisessa havainnoinnissa on puutteita; katsoo, että sopeutumista ei voida 
toteuttaa asianmukaisesti ilman tarkoituksenmukaisia tietoja vaaroista, haavoittuvuudesta 
ja vaikutuksista; panee tyytyväisenä merkille ympäristön ja turvallisuuden 
maailmanlaajuisen seurantajärjestelmän (GMES) Euroopan kapasiteettia koskevan 
komission ja ESA:n aloitteen, jonka mukaan vuodesta 2008 tuetaan unionin poliittisia 
tavoitteita kestävän kehityksen ja poliittisen hallintomallin alalla; katsoo, että yhteistyö 
tällä alalla pitäisi sisällyttää kansainvälisiin aloitteisiin, kuten GCOS ja GEOSS;

11. panee tyytyväisenä merkille, että komissio perusti Afrikkaa varten ympäristöä ja kestävää 
kehitystä koskevan ympäristötietojärjestelmän, joka perustuu satelliitti- ja 
tietokonekartoittamisteknologiaan ja joka avustaa humanitaarisen avun pääosaston 
(ECHO) viraston kehitystoiminnassa; katsoo, että pitäisi tarkastella tämän komission 
rakenteen mahdollista kehittämistä ja laajentamista ilmastonmuutostarkkailuverkoston 
sisällyttämiseksi siihen;

12. katsoo, että kestävän kehityksen on oltava erottamaton osa EU:n kehitysyhteistyötä; 
pyytää komissiota auttamaan EU:n, YK:n, avunantajavaltioiden ja avunsaajavaltioiden 
toimintaedellytysten kehittämisessä siten, että kestävän kehityksen liittäminen 
kehitysyhteistyöhön olisi tehokasta; katsoo, että työtä pitäisi tehdä erityisesti taitojen 
kehittämisen, koulutuksen ja kokemusten vaihdon alalla;

13. korostaa, että kansainvälisen kaupan toimintatavat vaikuttavat voimakkaasti 
ilmastonmuutokseen; pyytää siksi WTO:ta lisäämään työhönsä kestävän kehityksen 
mekanismin;

14. korostaa, että olemassa olevaan ilmastonvaihteluun ja potentiaaliseen tulevaan 
ilmastonmuutokseen liittyviin luonnonkatastrofeihin valmistautumista on parannettava 
huomattavasti monissa kehitysmaissa, mm. AKT-maissa, kuten on osoittautunut 
tarpeelliseksi 19. syyskuuta 2003 raivonneen hurrikaani Jeannen dramaattisten seurausten 
johdosta; katsoo, että toiminta on tarpeen meteorologisen havainnoinnin lisäksi myös 
paikallisten viranomaisten reaktioaikojen ja väestön valistamisen suhteen;
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15. suosittelee, että hyväksytään strategioita konfliktien estämiseksi ja katastrofien 
vähentämiseksi erityisesti kehitysmaita silmällä pitäen, jotta vähennetään ilmaston ja 
ekosysteemin muuttumisen aiheuttamaa poliittista epävakautta, mukaan lukien erityinen 
tuki julkishallinnolle ja toimintaedellytysten kehittämiselle Afrikassa; 

16. korostaa, että komission pitäisi ilmastonmuutosta koskevan viestintästrategiansa kautta 
pyrkiä saamaan kehitysmaat osallistumaan aktiivisesti sekä tehdä aloitteita tiedon 
jakamiseksi AKT–EU-kanavien kautta; katsoo, että on myös tärkeää ottaa huomioon 
Euroopan syrjäiset alueet, jotka ovat useiden AKT-maiden naapureita ja joilla on 
vastaavia, kestävää kehitystä koskevia haasteita vastassaan;

17. korostaa, että hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) tärkeää roolia ei 
tunnusteta tiedonannossa riittävästi, vaikka se on ilmastonmuutosta koskevan tieteellisen 
yhteisymmärryksen perusta; katsoo, että kehitysmaiden osallistumista sen työhön ja 
yleensäkin tutkimustoimintaan pitäisi myös korostaa;

18. korostaa, että Euroopan unionin pitäisi selvästi tunnustaa, että kehitysmaiden prioriteetti 
on kehitys, mitä tulee näiden maiden osallistumiseen tulevaan ilmastojärjestelyyn; katsoo 
kuitenkin, ettei vuosituhannen kehitystavoitteita saavuteta, ellei ympäristökysymyksiin, 
kuten ilmastonmuutokseen, kiinnitetä asianmukaisesti huomiota; katsoo, että kestävän 
kehityksen ja köyhyyden poistamisen pitäisi olla yleiskehys, jossa kehitysmaita 
rohkaistaan hyväksymään toimintalinjoja ja toimenpiteitä ilmastonmuutosta koskevien 
huolenaiheiden huomioimiseksi, oli kyse sitten sopeutumisesta tai hillitsemisestä; katsoo 
tässä yhteydessä, että kehitystavoitteissa pitäisi huomioida kaksi ehtoa:

a) niiden ei pitäisi johtaa paikallisväestön elämänlaadun huononemiseen edelleen ja että 
niiden pitäisi heijastella vuosituhannen kehitystavoitteita; katsoo, että tätä tarkoitusta 
varten kehitysmaiden on määriteltävä ja sovellettava sopeutumistoimia aina kun se on 
tarkoituksenmukaista; katsoo, että niiden pitäisi hillitsemisen osalta myös välttää 
umpikujia, joihin ns. kehittyneet maat ovat jo juuttuneet esimerkiksi tie- ja ilmaliikenteen 
alalla; katsoo, että kehitysmailla on historiallinen tilaisuus, joka niiden pitäisi hyödyntää, 
ja että investointivalinnat seuraavien vuosikymmenten aikana ovat keskeisen merkittäviä 
pyrittäessä siirtymään matalapäästöiseen tulevaisuuteen; 

b) kehitysmaiden pitäisi myös osaltaan myötävaikuttaa yleiseen hillitsemispyrkimykseen 
kapasiteettinsa mukaan ja ilman, että niiden kehitys hidastuu siitä; katsoo, että useimmat 
kehitysmaat, jotka ovat tätä nykyä erittäin riippuvaisia öljystä ja joilla on siksi erittäin 
korkeat energiakustannukset, saisivat lisähyötyä, koska energiankulutuksen väheneminen 
ja vaihtoehtoisten energialähteiden käytön lisääntyminen olisi siksi erittäin hyödyllistä; 
katsoo, että Kioton pöytäkirjan puhtaan kehityksen mekanismilla on mahdollisuuksia 
myötävaikuttaa tähän tavoitteeseen ja että pitäisi tarkastella, miten sitä voidaan kehittää 
Kioton pöytäkirjan ensimmäisen sitoumuskauden tavoitteiden yli; katsoo, että sen 
onnistunut käynnistäminen edellyttää laajempaa taloudellista tukea Euroopan mailta 
nykyisten rahoitusongelmien poistamiseksi; katsoo, että on kuitenkin tärkeää, että puhtaan 
kehityksen mekanismia arvioidaan siltä kannalta, miten sen avulla ylletään toivottuun 
lopputulokseen eikä ainoastaan anneta yrityksille mahdollisuus paeta energiatehokkuuden 
parantamista koskevaa vastuutaan;
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19. tukee tästä syystä uuden johdonmukaisen poliittisen ratkaisun kehittämistä, jolla 
parannetaan jo valmiiksi haavoittuvien väestöjen hyvinvointia maailmanlaajuisella 
kehitysstrategialla, jolle myönnetään asianmukainen taloudellinen tuki; katsoo, että tämän 
uuden strategian pitäisi perustua ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen hallinnon, 
katastrofien ehkäisemisen ja köyhyyden poistamisen väliseen yhteyteen.



AD\579239FI.doc 7/7 PE 360.153v03-00

FI

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko Maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjuminen
Menettelynumero 2004/2049(INI)
Asiasta vastaava valiokunta ENVI
Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

Ilmoitettu istunnossa (pvä)
DEVE
12.5.2005

Tehostettu yhteistyö ei
Valmistelija

Nimitetty (pvä)
Paul Verges
24.5.2005

Valiokuntakäsittely 14.7.2005
Ehdotukset hyväksytty (pvä) 30.8.2005
Lopullisen äänestyksen tulos puolesta:

vastaan:
tyhjää:

32
0
0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Margrete Auken, Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, 
Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Alexandra 
Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Michael Gahler, Filip Andrzej 
Kaczmarek, Glenys Kinnock, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria 
Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa 
Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, Toomas Savi, Pierre Schapira, 
Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Paul Verges, Anna Záborská, Mauro 
Zani

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Marie-Hélène Aubert, John Bowis, Manolis Mavrommatis, Anne Van 
Lancker, Gabriele Zimmer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (178 art. 2 kohta)

Carl Schlyter, Åsa Westlund, Jürgen Zimmerling


