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B6-0000/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma ilmastopolitiikan rahoittamisesta

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin 17. joulukuuta 2008 hyväksymän ilmasto- ja 
energiapaketin ja erityisesti Euroopan parlamentin kannan ehdotukseen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta yhteisön 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän parantamiseksi ja 
laajentamiseksi1 sekä ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi 
jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään osana yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämistä vuoteen 2020 mennessä2,

– ottaa huomioon 19.–20. kesäkuuta 2008 ja 11.–12. joulukuuta 2008 kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät,

– ottaa huomioon 4. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman aiheesta "2050 –
Tulevaisuus alkaa tänään – EU:n tulevaa yhdennettyä ilmastonsuojelupolitiikkaa koskevia 
suosituksia"3

– ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen (UNFCCC) 
osapuolten 14. konferenssin (COP 14) ja osapuolten neljännen konferenssin, joka toimii 
Kioton pöytäkirjan osapuolten (COP/MOP 4) kokouksena Posenissa (Puolassa) 1.–
12. joulukuuta 2008,

– ottaa huomioon 28. tammikuuta 2009 annetun komission tiedonannon aiheesta "Kohti 
kattavaa ilmastosopimusta Kööpenhaminassa" (KOM(2009)0039),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Kööpenhaminassa on määrä saattaa joulukuussa 2009 päätökseen 
neuvottelut kattavasta kansainvälisestä ilmastonmuutossopimuksesta, joka olisi globaalin 
keskilämpötilan kohoamisen rajoittamista alle kahteen celsiusasteeseen koskevan 
tavoitteen mukainen,

B. ottaa huomioon, että yhä suurempi joukko tiedemiehiä tunnustaa, että vaarallisen 
ilmastonmuutoksen välttäminen edellyttää ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuden 
vakiinnuttamista 350:en tilaavuuden miljoonasosaan (hiilidioksidiekvivalentteina), joka 
on aiemmin suositeltua huomattavasti matalampi taso,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit (P6_TA(2008)0610).
2 Hyväksytyt tekstit (P6_TA(2008)0611).
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0000).
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C. ottaa huomioon, että Euroopan unioni sopii neuvottelutavoitteistaan kevään 2009 
Eurooppa-neuvostossa,

D. ottaa huomioon, että Euroopan unioni on ponnistellut päästäkseen johtavaan asemaan 
kansainvälisessä ilmaston lämpenemisen torjunnassa ja tukee kaikin puolin 
ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen (UNFCCC) neuvotteluprosessia,

E. ottaa huomioon, että EU hyväksyi äskettäin ilmasto- ja energiapaketin, joka muodostuu 
lainsäädäntötoimista, joilla kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään yksipuolisesti 20 
prosenttia vuoden 1990 päästömääriin nähden vuoteen 2020 mennessä, ja johon sisältyy 
sitoumus 30 prosentin vähennykseen etenemisestä, jos Kööpenhaminassa saadaan aikaan 
riittävän kunnianhimoinen kansainvälinen sopimus,

F. ottaa huomioon, että päästöt kasvavat nopeasti kehitysmaissa, jotka eivät pysty 
vähentämään niitä ilman huomattavaa teknistä ja taloudellista tukea,

G. katsoo, että EU:n päästökauppajärjestelmä voi toimia päästökaupan kehittämisen mallina 
muille teollistuneille maille ja alueille,

H. ottaa huomioon, että päästöhuutokauppa voi tuottaa tulevaisuudessa huomattavan paljon 
tuloja, joita voitaisiin käyttää ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja siihen mukautumiseen 
tähtäävien toimien rahoittamiseen kehitysmaissa,

I. ottaa huomioon, että viimeaikaisten arvioiden mukaan päästöjen vähentämiseksi tarvitaan 
vuoteen 2020 mennessä maailmanlaajuisesti noin 175 000 miljoonan euron verran uusia 
investointeja, joista yli puolet pitäisi tehdä kehitysmaihin,

1. korostaa, että Euroopan unionin on säilytettävä johtava rooli kansainvälisessä 
ilmastopolitiikassa;

2 kehottaa Euroopan unionia tavoittelemaan aktiivisesti sellaista Kööpenhaminan 
sopimusta, jossa otetaan huomioon viimeisimmät ilmastonmuutosta koskevat tieteelliset 
raportit, sitoudutaan sellaisiin vakiinnuttamismääriin ja lämpötilatavoitteisiin, joiden 
ansiosta vaarallinen ilmastonmuutos pystyttäisiin hyvin todennäköisesti välttämään, ja 
mahdollistetaan säännöllinen tarkistaminen sen varmistamiseksi, että tavoitteet ovat 
yhdenmukaisia uusimman tieteellisen tiedon kanssa; pitää asiaa koskevia komission 
ehdotuksia myönteisinä;

3. korostaa, että päästöjen vähentäminen kehitysmaissa alle "ei muutoksia entiseen" -tasojen 
on olennaisen tärkeää haluttaessa rajoittaa globaalin keskilämpötilan kohoamista selvästi 
alle kahteen asteeseen;

4. korostaa teollisuusmaiden vastuuta riittävän taloudellisen ja teknisen tukea antamisessa 
kehitysmaille, jotta niille voidaan tarjota kannustimia kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen sitoutumiseen, ilmastonmuutoksen seurauksiin mukautumiseen sekä 
metsien häviämisestä ja metsien tilan heikkenemisestä johtuvien päästöjen vähentämiseen;
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5. palauttaa mieliin edellä mainitun, 4. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman ja 
erityisesti sen osat, joissa käsitellään kansainvälistä ulottuvuutta sekä rahoitukseen ja 
talousarvioon liittyviä seikkoja;

6. pitää huolestuttavana selkeän ilmoituksen puuttumista edellä mainitusta komission 
tiedonannosta, mitä tulee EU:n rahoitusvastuun tasoon; kehottaa Eurooppa-neuvostoa 
tekemään rahoitusta koskevia konkreettisia sitoumuksia, jotka ovat yhdenmukaisia 
ilmastonmuutoksen pitämiseksi kahden celsiusasteen tasolla tarvittavien 
maailmanlaajuisten ponnistelujen kanssa, kun se hyväkyy neuvotteluvaltuutuksen 
Kööpenhaminan kokousta varten;

7. katsoo, että rahoitusta koskeviin sitoumuksiin pitäisi, kuten Eurooppa-neuvosto totesi 
joulukuussa 2008, sisältyä jäsenvaltioiden lupaus siitä, että ne käyttävät suuren osan EU:n 
päästökauppajärjestelmän tuottamista huutokauppatuloista ilmastonmuutoksen 
lieventämiseen ja siihen mukautumiseen tähtäävien toimien rahoittamiseen niissä 
kehitysmaissa, jotka ratifioivat kansainvälisen sopimuksen;

8. korostaa, että sitovien tavoitteiden ansiosta investoijat pystyisivät paremmin arvioimaan 
ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia ja että ne saisivat investoijat 
osallistumaan hankkeisiin, jotka olisivat sekä lieventämis- että mukautumistavoitteen 
mukaisia; korostaa lisäksi olevan tarpeen selkiyttää yksityisen pääoman roolia tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarvittavissa investoinneissa;

9. katsoo kuitenkin olevan ensiarvoisen tärkeää hyväksyä kattavampi ilmastopolitiikan 
tulevaa rahoittamista koskeva toimintasuunnitelma, jossa käsiteltäisiin kaikkia 
asiaankuuluvia osa-alueita ja rahoituslähteitä; pitää edellä mainittua komission 
tiedonantoa lupaavana lähtökohtana kyseisille toimille, mutta korostaa, että sitä on tarpeen 
vahvistaa selkeästi määritellyillä toimilla; kehottaa Eurooppa-neuvostoa antamaan 
komissiolle tehtäväksi laatia kyseinen toimintasuunnitelma Kööpenhaminan neuvotteluja 
silmällä pitäen;

10. korostaa, että kompensaatioiden käyttö siihen, että teollisuusmaat pystyvät saavuttamaan 
päästövähennystavoitteensa, ei voi kuulua kansainvälisessä ilmastonmuutossopimuksessa 
määriteltyyn kehitysmaiden vastuuseen lieventää kasvihuonekaasupäästöjään; painottaa 
näin ollen, että tulevaisuuden kompensaatiomekanismeihin on sisällyttävä tiukat 
hankkeiden laatua koskevat kriteerit, jotta teollisuusmaat eivät ottaisi kustannuksiltaan 
edullisia vähentämisvaihtoehtoja pois kehitysmailta;

11. kehottaa Eurooppa-neuvostoa tutkimaan teollisuusmaiden sitovien, lieventämistä 
koskevien sitoumusten periaatetta kehitysmaissa niiden omien päästövähennysten lisäksi;

12. katsoo, että EU:n kollektiivisen rahoitusosuuden kehitysmaiden lieventämisponnistelujen 
ja mukautumistarpeiden kattamiseksi pitäisi yltää noin 25 000 miljoonaan euroon 
vuodessa vuoteen 2020 mennessä;

13. katsoo, että Euroopan unionin johtoaseman myötä taloudellisen ja teknisen tuen 
tarjoamisessa kehitysmaille Kööpenhaminan neuvottelujen onnistumismahdollisuudet 
paranevat huomattavasti; katsoo, että Euroopan johtoasema rahoituksen alalla tarjoamalla 
jo varhaisessa vaiheessa konkreettisia summia neuvotteluja varten on tarpeen sekä 

Adlib Express Watermark



RE\765646FI.doc 5/5 PE419.910v01-00

FI

riittävän kotimaisen julkisen tuen mobilisoimiseksi että muiden OECD-maiden 
kannustamiseksi osallistumaan vastaavalla tavalla;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, 
neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä UNFCCC:n 
sihteeristölle ja pyytämään tätä välittämään sen edelleen kaikille sopimuspuolille, jotka 
eivät ole EU:n jäsenvaltioita.
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