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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjumisesta
(2005/2049(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutoksen torjuminen (KOM(2005)0035),

– ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimuksen (UNFCCC) Kioton pöytäkirjan – joka tuli voimaan 16. helmikuuta 2005, 
kun 152 valtiota ja alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestöä, jotka edustavat 
61,6 prosentin osuutta vuoden 1990 liitteen I mukaisista kasvihuonekaasupäästöistä ja 
lähes 90:tä prosenttia maailman väestöstä, ratifioitua sen – sekä sen täytäntöönpanoa 
koskevat sopimuspuolten konferenssin kokouksissa Bonnissa (heinäkuu 2001), 
Marrakeshissä (marraskuu 2001), New Delhissä (marraskuu 2002), Milanossa (joulukuu 
2003) ja Buenos Airesissa (joulukuu 2004) hyväksytyt toimeenpanomenettelyt,

– ottaa huomioon ilmastonmuutoksesta antamansa päätöslauselmat ja erityisesti 
13. tammikuuta 2005 Buenos Airesin ilmastonmuutoskonferenssin tuloksista1 ja 
12. toukokuuta 2005 kansallisten asiantuntijoiden ilmastonmuutosseminaarista2 antamansa 
päätöslauselmat,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan ja teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan lausunnot (A6–0000/2005),

A. katsoo, että ilmastonmuutos on yksi 21. vuosisadan suurimmista haasteista, koska siitä 
aiheutuu huomattavia negatiivisia maailmanlaajuisia vaikutuksia ympäristöön, talouteen ja 
yhteiskuntaan ja sen seuraukset saattavat olla katastrofaalisia, ja katsoo, että 
ilmastonmuutos poikkeaa muista ajankohtaisista ympäristöongelmista,

B. ottaa huomioon, että merkkejä ilmastonmuutoksesta on jo näkyvissä; siitä kertoo muun 
muassa äärimmäisten sääilmiöiden esiintyminen yhä useammin ja yhä voimakkaampina; 
sääperäisten luonnonkatastrofien aiheuttamien taloudellisten menetysten määrä oli viime 
vuosikymmenen aikana kuusinkertainen 1960-lukuun verrattuna,

C. katsoo, että teollisuusmaat ovat ensisijaisesti vastuussa kasvihuonekaasupäästöjen 
kertymisestä ilmakehään sekä nykypäivän että menneiden aikojen osalta, ja katsoo, että 
kehitysmaat kärsivät todennäköisesti eniten ilmaston muuttumisesta yhä epävakaammaksi 
ja että teollisuusmaiden on otettava päävastuu ja autettava alhaisen tulotason maita 
sopeutumaan ilmastonmuutokseen,

  
1 TA(2005)0005.
2 TA(2005)0117.
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D. ottaa huomioon, että Kioton pöytäkirjan mukaan päästöjen vähentämistä koskevia 
vuoden 2012 jälkeisen kauden velvoitteita aletaan pohtia hyvin pian ja että Montrealissa 
pidettävässä sopimuspuolten konferenssin 11. kokouksessa pitääkin nostaa tämä tehtävä 
ensisijaisen tärkeäksi,

E. ottaa huomioon, että UNFCCC:n tärkein tavoite – vaarallisen ilmastonmuutoksen 
torjuminen – saattaa uusimpien tieteellisten raporttien mukaan edellyttää 
kasvihuonekaasupitoisuuden vakiinnuttamista tasolle, joka on alle 500 ppm 
hiilidioksidiekvivalentteina, eli vain hieman nykyistä tasoa korkeammalle, mikä edellyttää 
päästöjen merkittäviä vähennyksiä lähitulevaisuudessa,

F. katsoo, että energiatehokkuuteen investoiminen on lupaavin keino vähentää 
hiilidioksidipäästöjä, ja katsoo, että EU:lla on kaikki mahdollisuudet toteuttaa huomattavia
energiansäästöjä kustannustehokkaalla tavalla,

G. katsoo, että olisi erittäin toivottavaa, että kansalaiset osallistuisivat selvästi aktiivisemmin 
yleiseen päästöjen vähentämistä koskevaan toimintaan ja kestävämpien elintapojen 
kehittämiseen,

H. ottaa huomioon, että kasvihuonekaasupäästöt lisääntyvät yhä monissa jäsenvaltioissa, 
minkä vuoksi tarvitaan ripeitä toimia, jotta EU voi täyttää Kioton pöytäkirjan mukaiset 
velvoitteensa,

I. katsoo, että siirtyminen pois fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta taloudesta on 
historiallinen liiketaloudellinen tilaisuus; katsoo lisäksi, että tämä liiketaloudellinen 
tilaisuus tarjoutuu myös kehitysmaille, joissa on paljon uusiutuvia energianlähteitä, mutta 
joilla ei vielä ole tarvittavaa tekniikkaa niiden hyödyntämiseksi,

1. korostaa, että ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävän EU:n strategian pitäisi perustua 
lähestymistapaan, johon sisältyvät seuraavat kuusi osatekijää:
– tukeudutaan Kioton pöytäkirjaan,
– vähennetään omia päästöjä huomattavasti,
– sovelletaan ennakoivaa lähestymistapaa muiden keskeisten toimijoiden, erityisesti 
Yhdysvaltojen, saamiseksi mukaan,
– kehitetään Kiinan ja Intian kaltaisten maiden kanssa strategisia kumppanuuksia, joiden 
puitteissa niitä autetaan laatimaan kestäviä energiastrategioita ja varmistetaan niiden 
osallistuminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen,
– tuetaan voimakkaasti kestäviä energiatekniikoita koskevaa tutkimusta ja innovaatiota

– kannustetaan Euroopan kansalaisia osallistumaan selvästi aktiivisemmin ja suoremmin
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen; tätä varten on jaettava yksityiskohtaista tietoa 
tuotteiden ja palveluiden hiilidioksidipitoisuuksista, ja tulevaisuudessa voidaan harkita 
henkilökohtaisten, kaupattavien kiintiöiden järjestelmää;

2. kehottaa EU:n johtajia esittämään sopimuspuolten konferenssin 11. kokouksessa 
ehdotuksia uudeksi ilmastojärjestelmäksi, joka perustuu yleiseen tavoitteeseen, jonka 
mukaan maapallon keskilämpötila ei saa nousta yli kahta astetta esiteolliseen aikaan 
verrattuna;
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3. katsoo, että tulevan järjestelmän pohjaksi pitäisi ottaa yhteiset mutta erilaiset 
velvollisuudet, jatkuvat ja asteittain kasvavat päästövähennykset sekä yhä useamman 
maan osallistuminen ponnisteluihin päästöjen vähentämiseksi; korostaa, että kaikkien 
harkittavien toimien pitää olla kustannustehokkaita ja että pitkän tähtäimen tavoitteeksi 
pitäisikin ottaa maailmanlaajuisten hiilidioksidimarkkinoiden luominen "cap and trade" 
-periaatteen ("kiintiö ja kauppa") pohjalta;

4. kannattaa Brysselissä 23. maaliskuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmiä 
ja erityisesti ehdotusta, jonka mukaan kehittyneiden maiden osalta olisi pyrittävä 
suuruusluokaltaan 15–30 prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2020 mennessä; 
muistuttaa kuitenkin, että tarvitaan myös pitkän tähtäimen päästövähennystavoitteita, ja 
ehdottaa tavoitteeksi 60–80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä;

5. korostaa, että tarvitaan suuri energia- ja liikennejärjestelmien muutos, jotta 
ilmastonmuutosta voidaan hillitä tehokkaasti, ja että tästä muutoksesta pitäisi tulla 
Lissabonin strategiaa edistävä voima, joka tukee kasvua ja kilpailukykyä sekä viennin 
kasvua;

6. korostaa, että monet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tarvittavat tekniikat ovat jo 
olemassa, mutta niiden käytölle on monia esteitä, kuten vääristäviä kannustimia; 
kehottaakin siksi EU:n johtajia ottamaan käyttöön positiivisia kannustimia, joilla lisätään 
energiatehokkaiden, vähän hiilidioksidia aiheuttavien ja hiilettömien tekniikoiden käyttöä, 
ja kehottaa hyödyntämään EU:n sisäisiä julkisia hankintamenettelyjä näiden tekniikoiden 
kustannusten alentamisessa; pyytää lisäksi perustamaan teho-ohjelman – Yhdysvalloissa 
1990-luvulla toteutetun Apollo-ohjelman tapaan – tukemaan kestävää energiantuotantoa 
edistävää tutkimusta ja innovaatioita;

7. korostaa, että liikennealan kehitys on ratkaisevassa asemassa, ja pahoittelee sitä, ettei 
autonvalmistajien kanssa tehty vapaaehtoisuuteen perustuva sopimus näytä tuottavan 
toivottuja tuloksia; kehottaa siksi kehittämään tehokkaita liikenteen päästöjen 
vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä, mukaan luettuina uusien ajoneuvojen fossiilisista 
polttoaineista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä koskevat pakottavat tavoitteet – esimerkiksi 
enintään 120 g hiilidioksidia/km keskimääräistä myytyä ajoneuvoa kohden vuoteen 2012 
mennessä – ja soveltamaan innovatiivisempaa aluesuunnittelupolitiikkaa;

8. kehottaa EU:n johtajia esittämään erityisiä lainsäädäntöehdotuksia rakennusdirektiivin
soveltamisalan laajentamiseksi ja biopolttoaineita koskevan direktiivin ajan tasalle 
saattamiseksi siten, että siihen sisällytetään uusinta tekniikkaa hyödyntävät bio-
flexipolttoaineet ja sekoitussuhdetta koskevat vähimmäisvaatimukset;

9. vaatii komissiota ryhtymään ripeisiin toimiin lentoliikenteen aiheuttamien ilmastoon 
kohdistuvien vaikutusten hillitsemiseksi sisällyttämällä lentoliikenne eli kaikki EU:n 
lentoasemilta lähtevät tai niille saapuvat lennot päästökauppajärjestelmän piiriin; painottaa 
sitä, että hiilidioksidipäästöt ovat vasta ensimmäinen askel, ja kehottaa komissiota 
tutkimaan erilaisia vaihtoehtoja, joilla voidaan tulevaisuudessa puuttua kaikkiin muihinkin 
lentoliikenteen ilmastovaikutuksiin;



PE 362.426v02-00 6/11 PR\578503FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

10. katsoo, että biomassan ja maatalouteen liittyvän energiantuotannon ripeä kehittäminen on 
otettava ensisijaiseksi painopisteeksi lyhyellä aikavälillä; kehottaa siksi EU:ta siirtämään 
maatalouden tukimekanismiensa kohdetta asteittain elintarviketuotannosta kohti 
uusiutuvan energian tuotantoa;

11. toistaa komissiolle ja jäsenvaltioille esittämänsä vaatimuksen sisällyttää tulevaan
kansainvälistä ilmastonmuutosjärjestelmää koskevaan keskusteluun myös alakohtainen 
lähestymistapa ja pyytää lisäksi komissiota tutkimaan mahdollisuutta luoda yhteys EU:n 
päästökauppajärjestelmän ja kolmansien maiden välille;

12. kehottaa komissiota suhtautumaan vakavasti "vapaamatkustajien" ongelmaan
ilmastonmuutoksen hillitsemisen alalla;

13. katsoo, että arvioitaessa nykyistä päästökauppajärjestelmää ja sen mahdollista 
laajentamista on harkittava uudelleen tarkasti myös perittyjen oikeuksien ajatusta, sillä 
siinä on suuria puutteita, ja tutkittava vaihtoehtoja, joita voisivat olla esimerkiksi esikuva-
analyysit ja huutokauppaaminen, jossa käytetään polttoaineketjun alkupäähän kohdistuvaa 
lähestymistapaa; lisäksi myös kansallisia päästökiintiöitä olisi pohdittava uudelleen rajat 
ylittävän kaupan, erityisesti sähkökaupan, lisäännyttyä;

14. korostaa, että talouskehitys on kaikkien kehitysmaiden oikeus, mutta kehitysmaiden ei 
kuitenkaan tarvitse jäljitellä teollisuusmaiden saastuttavia käytäntöjä; ehdottaa siksi, että 
käynnistetään monenvälinen kestävän energian aloite, johon osallistuvat EU, tietyt valtiot, 
kuten Kiina, Intia, Brasilia, Etelä-Afrikka jne., sekä eräät suuret energia-alan yhtiöt ja 
jonka tavoitteena on edistää tekniikkayhteistyötä laajassa mittakaavassa siten, että energia 
ja liikenne ovat pääasiallisia kohteita;

15. muistuttaa tarpeesta lisätä vähiten kehittyneille maille osoitettavaa, ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen tarkoitettua rahoitustukea; katsoo tässä yhteydessä, että kestävä 
metsänhoito, erityisesti trooppisten metsien hoito, on tärkeä osatekijä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä että siihen sopeutumisessa;

16. kehottaa Euroopan unionin toimielimiä näyttämään positiivista esimerkkiä vähentämällä
eri toiminnoistaan aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä esimerkiksi lisäämällä 
toimistorakennusten ja kaikkien niissä käytettävien laitteiden energiatehokkuutta,
suosimalla vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia liikennemuotoja; erityistä huomiota on 
kiinnitettävä parlamentin jäsenten matkustukseen, mihin liittyy myös kysymys 
parlamentin kahden toimipaikan oikeutuksesta, vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
ajoneuvojen käyttöön ottamisesta kuljettajapalvelussa jne.;

17. kehottaa puhemiestään välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä UNFCCC:n sihteeristölle, jota 
pyydetään toimittamaan päätöslauselma kaikille niille sopimuspuolille, jotka eivät ole 
EU:n jäsenvaltioita.



PR\578503FI.doc 7/11 PE 362.426v02-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

PERUSTELUT

Ilmastonmuutos poikkeaa kaikista muista ajankohtaisista ympäristöongelmista. Tärkein syy 
siihen on se, että ilmastojärjestelmä ei ole luonteeltaan lineaarinen, eikä sen kehityksessä 
tapahdu positiivista palautumista. Kun tietty kasvihuonekaasupitoisuus ilmakehässä ylittyy, 
koko ilmastojärjestelmä todennäköisesti mullistuu perinpohjaisesti. Seurauksena saattaa olla 
sietämättömiä maailmanlaajuisia seurauksia, joiden vaikutukset voivat olla katastrofaalisia: 
äärimmäisten sääilmiöiden aiheuttamia satoihin miljardeihin dollareihin vuosittain nousevia 
aineellisia vahinkoja, kymmenien miljoonien ihmisten kotien menetyksiä, kovia helleaaltoja, 
viljelykasvien ja lajien levinneisyyden muuttuminen laajassa mittakaavassa, jne.

Eniten tästä kärsivät luultavimmin kehitysmaat. Köyhät ovat muita enemmän tulvien, 
myrskyjen ja kuivuuden kaltaisten ilmiöiden armoilla. Ilmaston kuivuminen merkitsee
joillakin alueilla elintarviketuotannon loppumista. Lisäksi suuret alueet etelässä joutuvat 
vakaviin vaikeuksiin merenpinnan nousun vuoksi.

Erilaisesta luonteestaan huolimatta ilmastonmuutosta pidetään vieläkin useimmiten 
ympäristöongelmana, joka on pääasiassa ympäristöministerien huolenaihe. Tähän on tultava 
muutos.
Ilmastonmuutoksesta aiheutuu vakavia seurauksia ekosysteemien lisäksi myös koko 
taloudelle, kansanterveydelle, vesi- ja elintarvikehuollolle, muuttoliikkeelle jne.

Komission tiedonanto "Maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjuminen" sisältää paljon 
hyödyllistä tietoa ja monia kauaskantoisia ehdotuksia. Komission ehdotus olisi kuitenkin 
voinut olla luonteeltaan kiireellisempi, kun otetaan huomioon ongelman vakavuus. 
Kasvihuonekaasupitoisuuden vakiinnuttaminen ilmakehässä on valtava haaste, joka edellyttää 
niin merkittäviä asennemuutoksia, ettei niitä ole vielä tähän mennessä vakavasti edes 
harkittukaan.

Kioton pöytäkirjan vaatimusten noudattaminen on EU:n ensisijainen tavoite. Päästötasot ovat 
liian monessa jäsenvaltiossa vielä kaukana Kioton pöytäkirjassa tehdyistä sitoumuksista. 
Tämä ei ole yllätys. Suurin osa tähänastisista hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä EU:ssa 
johtuvat vanhojen, tehottomien hiilivoimaloiden sulkemisesta pääasiassa Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa ja Saksassa. Tehokkaita toimenpiteitä onkin toteutettava pikaisesti, jotta 
voidaan taata, että EU todella saavuttaa Kioton pöytäkirjan mukaiset tavoitteensa.

Kioton pöytäkirja on kuitenkin vasta ensimmäinen vaatimaton askel. 
Kasvihuonekaasupäästöihin on tehtävä huomattavia vähennyksiä EU:ssa vuoden 2012 
jälkeen. Vaikka EU:n päästöjen osuus on merkittävä, se on kuitenkin vain 14 prosenttia koko 
maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Näin ollen vaarana on, että toimintamme on turhaa, 
elleivät muut liity mukaan. 

Ilmastonmuutosongelmaan ei voida puuttua tehokkaasti ilman kaikkien keskeisten 
toimijoiden aktiivista osallistumista. Yhdysvaltain hallituksen päätös olla ratifioimatta Kioton 
pöytäkirjaa oli vakava isku ilmastonmuutosta koskevalle kansainväliselle yhteistyölle.
Yhdysvaltain rooli on ratkaisevan tärkeä. Sen aktiivista osallistumista pidetään 
välttämättömänä, jotta myös kehitysmaat voidaan saada täysipainoisemmin mukaan 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.
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Tiedonannossa korostetaan oikeutetusti tarvetta ottaa mukaan myös alat, jotka eivät kuulu 
Kioton pöytäkirjan piiriin, eli erityisesti ilmailu ja meriliikenne, sekä analysoida 
yksityiskohtaisemmin sitä, miten erilaiset maankäyttöjärjestelmät vaikuttavat 
ilmastojärjestelmään. Myös uuden tekniikan hyödyntämisen ja energiatehokkuuden 
lisäämisen puolesta vedotaan voimakkaasti. 

Ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen "perimmäisenä 
tavoitteena" on ekologisissa rajoissa pysyminen eli kasvihuonekaasujen pitoisuuksien 
vakiinnuttaminen "sellaiselle tasolle, ettei ihmisen toiminnasta aiheudu vaarallista häiriötä 
ilmastojärjestelmässä". EU on tulkinnut tavoitteen tarkoittavan sitä, että ilmastonmuutosta 
koskevana EU:n kestävänä tavoitteena on rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu enintään 
kahteen asteeseen suhteessa esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon. Jos tämä tavoite 
muunnetaan täsmälliseksi kasvihuonekaasupitoisuudeksi ilmakehässä, asiantuntijoiden neuvo 
on, että tavoitteeksi on asetettava pitoisuuden vakiinnuttaminen tasolle, joka on alle 500 ppm 
hiilidioksidiekvivalentteina. Tähän tasoon ei ole pitkä matka nykyisistä arvoista, joten tilanne 
on kiireellinen. 

Komissio on ilmoittanut, että päästöjä olisi vähennettävä maailmanlaajuisesti ainakin 
15 prosenttia vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasosta. Tämä tavoite vaikuttaa liian 
vaatimattomalta. Todennäköisesti tarvitaan 25–30 prosentin vähennys, jos päämääränä on 
vaarallisen ilmastonmuutoksen välttäminen.

Maaliskuussa 2005 EU:n valtion- ja hallitusten päämiehet sopivat, että muiden maiden kanssa 
harkitaan "kehittyneiden maiden ryhmän osalta suuruusluokaltaan 15–30 prosentin 
päästövähennyspolkuja vuoteen 2020 mennessä Kioton pöytäkirjan mukaiseen lähtötasoon 
verrattuna" aiemmin pidetyn ympäristöneuvoston tekemien päätelmien hengessä. Tämän 
perusteella EU:n pitäisi harkita vähennystavoitetta, joka olisi 60–80 prosenttia vuoteen 2050 
mennessä.

Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on pitkälti kyse energiasta. Se on kuitenkin vain yksi 
monista tekijöistä, joiden vuoksi energiajärjestelmän uudelleensuuntaaminen on 
välttämätöntä. Kukaan ei voi varmasti ennustaa, onko nopeasti nouseva öljyn hinta merkki 
luonnonvarojen ehtymisestä. Monet riippumattomat analyysit ovat kuitenkin päätyneet 
tämänsuuntaiseen tulokseen ja ennakoivat, että tuotannon yläraja saattaa tulla vastaan hyvin 
pian. 

Maailman energiantarpeen odotetaan kasvavan tulevina vuosina. Yhä suurempien 
energiamäärien toimittaminen on suuri haaste, johon vastaamiseksi tarvitaan uusia tarjontaan 
ja kysyntään liittyviä tekniikoita. 

Nykyinen energiajärjestelmä on osoittautunut riittämättömäksi monissa muissakin suhteissa. 
Se ei juurikaan ole auttanut köyhyyden torjumisessa. Vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää uudenaikaisten energiamuotojen tarjoamista niille kahdelle 
miljardille ihmiselle, joilla ei tällä hetkellä ole käytettävissään puhtaita ja turvallisia
polttoaineita eikä sähköä. Paikalliset ja alueelliset ympäristöongelmat ovat toinen suuri syy, 
jonka vuoksi nykyinen energiajärjestelmä on tullut tiensä päähän. Tällaisilla ongelmilla on



PR\578503FI.doc 9/11 PE 362.426v02-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

vakavia vaikutuksia terveyteen ja niistä aiheutuu yhteiskunnalle suoria kustannuksia: 
esimerkiksi Kiinassa niiden osuudeksi arvioidaan noin seitsemän prosenttia maan BKT:sta.

Tärkeimmät kestävän energiajärjestelmän luomiseen tarvittavat tekniikat on keksitty ja 
kehitetty. Niitä ovat erilaiset vaihtoehtoiset tekniikat kysynnän hallitsemiseksi ja energian 
toimittamiseksi. Princetonin tutkijat ovat nimenneet 15 olemassa olevaa tekniikkaa, joista 
jokainen voisi pitkällä tähtäimellä ehkäistä miljardi tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa 
(päästöjen määrä on nykyisin noin 7 gigatonnia vuodessa), ja torjuvat näin väitteet, joiden 
mukaan huomattavia uusia tekniikoita on vielä kehitettävä, ennen kuin päästöjä voidaan hillitä 
merkittävällä tavalla.

Se, että vaihtoehtoisia tekniikoita on saatavilla runsaasti, ei välttämättä merkitse sitä, että ne 
yleistyisivät automaattisesti. Muutokselle on monia esteitä, kuten tiedonpuute, vääristävät 
tuet, heikot kannustimet, vanhentunut lainsäädäntö, teknisten valmiuksien riittämättömyys, 
korkeat kustannukset jne. Nämä ongelmat ovat hyvin tiedossa Euroopan unionissa, mutta niitä 
esiintyy yhtä lailla useimmissa kehitysmaissa. 

Tutkimusrahoitusta on lisättävä selvästi, jotta yhtäältä uusilla tekniikanaloilla saadaan aikaan 
läpimurtoja ja toisaalta kustannukset saadaan alenemaan. EU:n uutta tutkimuksen 
puiteohjelmaa koskevassa ehdotuksessa rahoitusta on lisätty, mutta vaihtoehtoisten 
energianlähteiden alalle ehdotetut resurssit ovat kaukana tyydyttävästä tasosta. Tarvitaan 
teho-ohjelma kestävää energiantuotantoa edistävän tutkimuksen ja innovaation tueksi.

Kun teollisuusmaat ottavat ilmastonmuutoksen hillitsemisen puheeksi kehitysmaiden kanssa, 
niiden katsotaan usein yrittävän rajoittaa kehitysmaiden talouskehitystä. Kehitysmaat 
korostavat oikeutetusti, ettei teollisuusmaiden tarvinnut välittää kasvihuonekaasupäästöistä 
modernisaationsa aikana. Tulevaisuudessa tarvitaankin aidosti kokonaisvaltainen 
lähestymistapa, joka mahdollistaa tarvittavan yhteistyön kehitysmaiden kanssa.

Kehitysmaat on alustavasti otettu mukaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 
tähtääviin ponnisteluihin puhtaan kehityksen mekanismin ja maailmanlaajuisen 
ympäristörahaston kautta. Vaikka ne ovatkin hyödyllisiä välineitä, ne ovat aivan liian 
vaatimattomia haasteen laajuuteen nähden. Tässä tekstissä ehdotetaankin strategisten 
kumppanuuksien luomista edistyneimpien kehitysmaiden kanssa (alkaen Kiinasta, Intiasta, 
Brasiliasta, Etelä-Afrikasta ja Indonesiasta). Tätä varten ehdotetaan monenvälistä kestävän 
energian aloitetta, johon osallistuu myös Euroopan unioni sekä joitakin suuria energia-alan 
yrityksiä. Aloitteessa pitäisi käsitellä energiaongelmia siitä lähtökohdasta, että 
energiapalveluiden alalla on saavutettava vuosituhannen kehitystavoitteet ja niiden avulla on 
edistettävä talouskehitystä, mutta ympäristöä on samalla suojeltava (kunnianhimoiset 
ilmastonmuutoksen hillitsemistavoitteet mukaan luettuina). 

Yksi tarkasteltava tapaus on niin kutsuttu "teknologinen harppaus" eli se, että kehitysmaa 
omaksuu edistyksellisen tekniikan, joka ei aina ole vielä yleisesti käytössä 
teollisuusmaassakaan. Tällaiset ratkaisut voivat olla kehitysmaiden yhteydessä parhaita 
monista eri syistä. Yksi ilmeisen tehokas tapa varmistaa "teknologisen harppauksen" 
onnistuminen voisi olla se, että EU ja toivottavasti myös muut OECD-maat auttavat 
rahoittamaan uuden edistyksellisen tekniikan ja perinteisen tekniikan välisen hintaeron. 
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Monille ihmisille ilmastopolitiikka on ennen kaikkea kustannuskysymys ja kasvua rajoittava 
tekijä. Näin ajateltuna vuoden 2012 jälkeistä kautta koskevista neuvotteluista tulee hyvin 
vaikeat. Joistakin tämä saattaa kuulostaa naiivilta, mutta maapallon lämpenemistä koskevaa 
keskustelua pitäisi voida rajata tarkemmin ja pitää sitä enemmän Euroopalle avautuvana 
tilaisuutena kuin ongelmana. Kustannuksia varmasti koituu, mutta selviä hyötyjäkin saadaan –
koko yhteiskunnalle, mutta myös yksittäisille yrityksille. Yrityksistä, jotka ovat esimerkiksi 
vähentäneet päästöjä huomattavasti ja tehneet samalla valtavia säästöjä, on monia 
esimerkkejä. 

Haasteena on luoda toimintakehys, joka kannustaa yrityksiä hyödyntämään olemassa olevia 
mahdollisuuksia eli yhtäältä käyttämään energiaa tehokkaammin ja toisaalta investoimaan 
hiilettömiin tai vähän hiilidioksidia aiheuttaviin tekniikoihin. Tästä on ilmeinen yhteys 
Lissabonin strategiaan. Ympäristötekniikka-ala kasvaa jo nyt 5 prosenttia vuodessa, ja sen 
arvoksi arvioitiin yli 500 miljardia euroa vuonna 2003. Energia- ja liikennejärjestelmän 
välttämätön muutos pitäisi hyödyntää Lissabonin strategiaa edistävänä voimana, joka tukee 
kasvua ja kilpailukykyä sekä EU:n viennin kasvua. 

Yhdistyneen kuningaskunnan johtavat yritysjohtajat kehottivat äskettäin annetussa 
lausunnossaan hallituksia kehittämään kunnianhimoisempaa ilmastonmuutosta koskevaa 
politiikkaa. Toiminnan viivästymisestä aiheutuu lausunnon mukaan todennäköisesti
hillitsemiseen tarvittavien kustannusten huomattavaa kasvua. Yritysjohtajat ehdottivat, että 
päästövähennys- ja päästökauppatavoitteet olisi nyt määriteltävä vuoteen 2025 asti. Lisäksi he 
kannustivat Euroopan maiden hallituksia poistamaan epäjohdonmukaisuudet ja vääristävät 
kannustimet, jotka heikentävät ilmastopolitiikkaa. Hallituksia myös kehotetaan arvioimaan 
säännönmukaisesti uuden lainsäädännön vaikutusta hiilidioksidipäästöihin ja käyttämään 
julkisia hankintamenettelyjä keinona piristää uusien ja olemassa olevien vähän hiilidioksidia 
aiheuttavien tekniikoiden markkinoita.

Tulevassa ilmastoa koskevassa toimintaohjelmassa on otettava huomioon kaikki tärkeimmät 
talouden alat. Ensimmäisenä tavoitteena tulee olla energiatehokkuuden lisääminen selvästi. 
Mahdollisuuksia on valtavasti. Energiatehokkuutta käsittelevässä komission vihreässä kirjassa 
on hyviä ehdotuksia, joita pitää kuitenkin täydentää ainakin liikenteen alalla. Talouden 
kannustinrakenne on ratkaisevan tärkeä, mutta sama pätee myös yritysten ja kotitalouksien 
mahdollisuuksiin rahoittaa saatavilla olevia tekniikoita ja hankkia niistä paljon enemmän 
tietoa.

Euroopan on muutettava sähkön tuottamistapaansa. Fossiilisille polttoaineille maksettavat tuet 
on lakkautettava (nykyisin noin 25 miljardia euroa vuodessa), ja varat on käytettävä sen sijaan 
uusiutuviin energianlähteisiin. Yhdistettyä sähkön- ja lämmöntuotantoa on tuettava. Liikenne 
on edelleen päästöjen vähentämisen kannalta vaikea ala. Yhdistettyjä toimenpiteitä tulisi 
harkita. Uusien ajoneuvojen polttoainetaloudellisuutta koskevat pakottavat tavoitteet on 
otettava käyttöön. Realistinen tavoite vuodeksi 2012 voisi olla enintään 120 g 
hiilidioksidia/km keskimääräistä myytyä ajoneuvoa kohden. Vaihtoehtoisten polttoaineiden 
tuotantoa on tuettava. Biopolttoaineiden tuotannossa viime aikoina otetut edistysaskeleet ovat 
lupaavia: niitä ovat esimerkiksi yhdistetty elintarvikkeiden ja biopolttoaineiden tuotanto ja 
biodieselin tuotanto tropiikissa (käyttämällä trooppisia kasviöljyjä). Sen lisäksi, että 
biopolttoaineiden tuotantoa pitäisi tukea huomattavasti suuntaamalla YMP:n puitteissa 
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toteutettavia nykyisiä tukijärjestelmiä uudelleen, EU:n pitäisi myös olla valmis lisäämään 
tuontia kehitysmaista. Esimerkiksi etanolia koskeva tuontimaksu on lakkautettava. 

Euroopan unionin päästökauppajärjestelmä on erinomainen saavutus. Se on poliittinen väline, 
jonka tärkein tavoite on kustannustehokkuus. Järjestelmää tarkistetaan ensi vuonna. Jo nyt 
voidaan esittää joitakin kommentteja. Yksi yleinen näkemys on se, että 
päästökauppajärjestelmää voitaisiin hyödyntää tehokkaammin, jos se ei rajoittuisi vain suuriin 
tehtaisiin, vaan kattaisi myös muita aloja, kuten ilmailun. Nykyistä polttoaineketjun 
loppupäähän kohdistuvaa lähestymistapaa, jossa keskitytään yksittäisiin päästöjen lähteisiin, 
ei kuitenkaan voida laajentaa monillekaan muille aloille, kuten pk-yrityksiin tai kotitalouksiin. 
Paremmin soveltuisi saksalaisten tiedemiesten ehdottama lähestymistapa, jossa keskitytään 
polttoaineketjun alkupäähän. Tehokkain keino laajentaa päästökauppajärjestelmää 
tulevaisuudessa on taata, ettei päästöhyvityksiä jaeta perittyjä oikeuksia noudattaen, vaan 
käyttämällä esikuva-analyysia ja/tai huutokauppaamalla asteittain pienenevää EU:n "pottia". 

Toinen tärkeä huomio liittyy kilpailuvaikeuksiin, joita monet kovassa kansainvälisessä 
kilpailutilanteessa toimivat energiatehokkaat teollisuudenalat saattavat kohdata. Tästä syystä 
onkin kiireellisesti taivuteltava muita tärkeitä toimijoita osallistumaan 
päästökauppajärjestelmään ja pohdittava keinoja, joiden avulla voidaan varmistaa 
mahdollisimman tasa-arvoiset toimintaedellytykset.
Viimeinen huomio koskee nykyistä kansallisten kiintiöiden järjestelmää, joka on otettu 
käyttöön EU:n sisäisen taakanjakosopimuksen mukaisesti. On vaikea nähdä, miten tämä 
järjestelmä voidaan säilyttää tilanteessa, jossa rajat ylittävää kauppaa, erityisesti 
sähkökauppaa, käydään yhä enemmän.


