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Fingon lausunto E-kirjeeseen 24.1.2020
Fingo kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa E-kirjeeseen. Fingo pitää hyvänä EU:n
komission kokonaisvaltaista tapaa tarkastella ja käsitellä EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa.
Huomioiden, että Vihreän kehityksen ohjelma on komission keskeinen tapa toteuttaa globaalia
Agenda2030 kestävän kehityksen toimintaohjelmaa, Fingo pitää tärkeänä, että ohjelma ottaa
vahvasti huomioon myös globaalin näkökulman. Vihreän kehityksen ohjelmassa tuodaan esille,
että ilmasto ja ympäristötavoitteita ei saavuteta pelkästään Euroopan toimilla. On tärkeää, että EU
edelläkävijänä edistää oikeudenmukaista, vastuullista ja kokonaisvaltaista kestävää kehitystä,
jonka positiiviset vaikutukset ulottuvat myös Euroopan rajojen ulkopuolelle.

EU:lle kunnianhimoisemmat ilmastotavoitteet vuosiksi 2030 ja 2050
On äärimmäisen tärkeää, että EU päivittää omat ilmastotavoitteensa Pariisin sopimuksen 1,5
asteen tavoitteen mukaisiksi ja kantaa globaalin vastuunsa ilmastonmuutoksen hillinnästä.
Historiallisten päästöjensä, korkeiden asukasta kohti päästöjensä ja korkean elintasonsa vuoksi
EU:lla on vastuu sekä tarvittavat voimavarat hillitä ilmastonmuutosta globaalissa etujoukossa.
Jotta EU kantaa oman vastuunsa lämpenemisen rajoittamiseksi, unionin on oltava hiilineutraali jo
vuonna 2040 ja päästöjen on oltava nieluja selvästi pienemmät pian tämän jälkeen. Tämä tarkoittaa
sitä, että EU:n vuoden 2030 päästövähennystavoite tulisi olla vähintään 65 %. Murrosta varten
EU:ssa on siirryttävä 100 % uusiutuvaan energiaan, edistettävä energian säästöä ja varjeltava ja
vahvistettava ekosysteemien hiilinieluja. EU:n on samalla varmistettava, että sen hillintätoimet
vahvistavat luonnon monimuotoisuutta mm. suojelemalla ja ennallistamalla ekosysteemejä.

EU edelläkävijänä
On tärkeää, että Suomi edistää EU:n kauppasopimusten johdonmukaisuutta ilmastotoimien ja
kestävän kehityksen kanssa sekä haluaa varmistaa, että sopimusten vaikutukset ympäristöön ja eri
ihmisryhmiin huomioidaan. EU:n kauppasopimuksiin on hyvä sisällyttää viittaus Pariisin
ilmastosopimuksen tavoitteisiin, mutta tämän lisäksi tulee varmistaa, että kauppapolitiikka
johdonmukaisesti tukee Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta rajoittaa maapallon lämpeneminen
1,5 asteeseen.

Ympäristöhyödykkeiden ja –palveluiden kaupan helpottamisen rinnalle tarvitaan selkeitä sääntöjä,
jotka rajoittavat ympäristölle haitallisten tuotteiden kauppaa ja päästöjen ulkoistamista.
Kauppasopimusten kestävän kehityksen kappaleiden tulisi olla sitovia ja sanktioituja. On myös
varmistettava, ettei kauppasopimuksiin sisälly esimerkiksi investointisuojan muodossa rajoituksia
toimille, jotka edesauttavat siirtymää vähäpäästöisempiin ja kestävämpiin tuotanto- ja
kulutustapoihin.
Fingo katsoo, että Suomen tulisi nostaa esille myös muita painopisteitä vihreän kehityksen ohjelman
osioon ”EU edelläkävijänä”, joita mainitaan EU:n komission vihreän kehityksen ohjelman
tiedonannossa. Muista painopisteistä Fingo lausuu seuraavaa.
EU:n yhteistyö kansainvälisten kumppaneiden kanssa kansainvälisten hiilimarkkinoiden
kehittämiseksi tulee noudattaa tiukkoja vastuuvelvollisuuksia sekä ympäristötavoitteita. On erittäin
tärkeää, että kansainvälisesti siirretyt päästövähennykset eivät aiheuta vahinkoa paikallisväestölle
eikä luonnolle.
EU:n komission vihreän kehityksen ohjelman tiedonannossa nostetaan EU:n tulevasta Afrikkastrategiasta esille muun muassa puhdas ja kestävä energia. EU aikoo vahvistaa yhteistyötään Afrikan
kanssa kestävän ja puhtaan energian käyttöönoton ja kaupan edistämiseksi. Yhteistyössä tulisi
painottaa myös energiansäästöä ja -tehokkuutta. Fingo katsoo, että kestävän uusiutuvan energian
edistäminen sekä energiansäästön ja energiatehokkuuden tukeminen tulisi sisällyttää kaikkiin
energialiitännäisiin kehitysyhteistyöhankkeisiin. Hankkeita ja projekteja, jotka perustuvat
fossiilisiin polttoaineisiin ei tule rahoittaa lainkaan.
EU tulee sitoutua 1,5 asteen päästövähennyspolkuun myös budjetissaan, linjaamalla kansalliset ja
alueelliset investointiprioriteetit uusien ilmastotavoitteiden mukaisiksi ja ohjaamalla vähintään 40%
budjetista ilmastotoimiin. EU:n tulevan ulkosuhderahoituksen tulee tukea köyhyyden vähentämistä
ja kestävää kehitystä kehittyvissä maissa, eikä edistää sen omia intressejä muuttoliikkeen,
turvallisuuden ja ulkopolitiikan saralla. Fingo painottaa, että muuttoliikkeen juurisyihin ohjatun
kehitysyhteistyön tulee olla ihmisoikeusperustaista eikä kehitysyhteistyötä tule ehdollistaa
muuttoliikkeen hillintään.

Aika toimia – yhdessä: eurooppalainen ilmastosopimus
Fingo katsoo, että Suomen tulisi korostaa myös kansalaisten kuulemisen ja osallistamisen
tärkeyttä. Kansalaisyhteiskuntien ja erityisesti haavoittuvimpien ryhmien edustus ja kuuleminen on
tärkeää etenkin kansainvälisessä ilmastotyössä ja sen vaatimassa yhteistyössä. Paikallisilla
ihmisillä on ymmärrystä ja tietoa ilmastonmuutoksen paikallisista vaikutuksista,
sopeutumistavoista ja kestävistä ratkaisuista. Erityisen tärkeää on kuulla kaikkia sukupuolia tasaarvoisesti sekä nuoria ja lapsia, joiden tulevaisuudesta neuvotellaan. Tarvitaan kanavia aitoon,
merkitykselliseen dialogiin erilaisten järjestöjen, väestöryhmien ja kansalaisliikkeiden kanssa.

