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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista vuoteen 2030
(2013/2135(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission vihreän kirjan ”Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen 
2030” (COM(2013)0169),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 191, 
192 ja 194 artiklan,

– ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 994/2010 toimista kaasunsaannin turvaamiseksi,

– ottaa huomioon energiatehokkuudesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU,

– ottaa huomioon komission valkoisen kirjan ”Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva 
etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää” 
(COM(2011)0144) ja 15. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman yhtenäistä 
Euroopan liikennealuetta koskevasta etenemissuunnitelmasta – Kohti kilpailukykyistä ja 
resurssitehokasta liikennejärjestelmää1,

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Etenemissuunnitelma – siirtyminen 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050” (COM(2011)0112) ja 
15. maaliskuuta 2012 antamansa päätöslauselman etenemissuunnitelmasta – siirtyminen 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 20502,

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta 
Eurooppaa” (COM(2011)0571) ja 24. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman 
etenemissuunnitelmasta kohti resurssitehokasta Eurooppaa3,

– ottaa huomioon 21. marraskuuta 2012 antamansa päätöslauselman liuskekaasun ja 
liuskeöljyn erottelun ympäristövaikutuksista4,

– ottaa huomioon 21. marraskuuta 2012 antamansa päätöslauselman liuskekaasun ja -öljyn 
teollisista, energia- ja muista näkökohdista5,

– ottaa huomioon 22. marraskuuta 2012 antamansa päätöslauselman Dohan (Qatar) 
ilmastokokouksesta (COP18)6,

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Energia-alan etenemissuunnitelma 2050” 
                                               
1 Hyväksytyt tekstit, 15.12.2011, P7_TA(2011)0584.
2 Hyväksytyt tekstit, 15.3.2012, P7_TA(2012)0086.
3 Hyväksytyt tekstit, 24.5.2012, P7_TA(2012)0223.
4 Hyväksytyt tekstit, 21.11.2012, P7_TA(2012)0443.
5 Hyväksytyt tekstit, 21.11.2012, P7_TA(2012)0444.
6 Hyväksytyt tekstit, 22.11.2012, P7_TA(2012)0452.
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(COM(2011)0885) ja 14. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselman energia-alan 
etenemissuunnitelmasta 2050 – energian tulevaisuus1,

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Uusiutuva energia: merkittävä tekijä Euroopan 
energia-markkinoilla” (COM(2012)0271) ja 21. toukokuuta 2013 antamansa 
päätöslauselman uusiutuvan energian nykyisistä haasteista ja mahdollisuuksista EU:n 
energian sisämarkkinoilla2,

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Energian sisämarkkinat toimiviksi” 
(COM(2012)0663) ja 10. syyskuuta 2013 antamansa päätöslauselman aiheesta "Energian 
sisämarkkinat toimiviksi”3,

– ottaa huomioon komission kertomuksen aiheesta ”Euroopan hiilimarkkinoiden tila vuonna 
2012” (COM(2012)0652),

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”EU:n strategia ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseksi” (COM(2013)0216),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan työjärjestyksen 51 artiklan 
mukaisesti järjestämän yhteisen käsittelyn,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
kehitysyhteistyövaliokunnan ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnot 
(A7-0000/2013),

A. katsoo, että energiansaanti, kilpailukyky ja ympäristötavoitteet ovat unionille äärimmäisen 
tärkeitä, että ne liittyvät erottamattomasti toisiinsa ja että niitä on käsiteltävä ja 
tarkasteltava tasaveroisesti;

B. ottaa huomioon, että tämä on tunnustettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä 
sopimuksessa (SEUT), jonka mukaan unionin energiapolitiikan tavoitteita ovat muun 
muassa energiamarkkinoiden toimivuus, energiansaannin varmuus, energiatehokkuus, 
energiansäästö, uusiutuvat energialähteet ja yhteenliitännät;

C. ottaa huomioon, että vuonna 2009 pidetyssä Kööpenhaminan huippukokouksessa 
kansainvälinen yhteisö sitoutui rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 21. vuosisadalla 
kahteen celsiusasteeseen;

D. ottaa huomioon Eurostatin luvut, joiden mukaan EU on vähentänyt hiilidioksidipäästöjään 
16,97 prosentilla vuodesta 1990 vuoteen 2011 ja on saavuttamassa tavoitteensa vuodelle 
2020;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, 14.3.2013, P7_TA(2013)0088.
2 Hyväksytyt tekstit, 21.5.2013, P7_TA(2013)0201.
3 Hyväksytyt tekstit, 10.9.2013, P7_TA(2013)0344.
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E. ottaa huomioon, että Kansainvälinen energiajärjestö arvioi, että unionin osuus maailman 
kasvihuonekaasuista on vain 11 prosenttia, ja että osuuden on määrä supistua jatkossa; 
katsoo, että vaikka yksipuolisilla toimilla unionin kyky vähentää maailmanlaajuisia 
päästöjä on rajallinen, sen rooli on kuitenkin merkittävä erityisesti sitovan sopimuksen 
saavuttamisessa Pariisissa vuonna 2015; katsoo, että näin ollen EU:n on määriteltävä 
selkeä kantansa;

F. ottaa huomioon, että sijoittajat ja teollisuus tarvitsevat EU:n ilmasto- ja energiapolitiikkaa 
koskevan selkeän, pitkän aikavälin kehyksen, joka tarjoaa paremman varmuuden ja siten 
voi kannustaa pitkän aikavälin yksityisiin investointeihin ja joka vähentää investointeihin 
liittyviä riskejä;

G. ottaa huomioon, että komission tiedonannossa energia-alan etenemissuunnitelmasta 2050, 
jota parlamentti tukee, todetaan, että energiatehokkuus, uusiutuvat energialähteet ja 
energia-infrastruktuurit ovat joka tapauksessa toteuttamisen arvoisia vaihtoehtoja, ja että 
olisi otettava huomioon asianmukaiset politiikat ja välineet, joilla voidaan parantaa 
unionin kilpailukykyä; 

H. ottaa huomioon, että vuonna 2011 unioni käytti 573 miljardia euroa fossiilisten 
polttoaineiden tuontiin ja että unionin riippuvuuden energiantuonnista odotetaan 
kasvavan;

I. toteaa, että tutkimusten mukaan verkkojen parantaminen on paras tapa edistää 
sisämarkkinoita, vähentää energiakustannuksia ja lisätä teollisuuden kilpailukykyä;

Tavoitteet

1. suhtautuu myönteisesti komission vihreään kirjaan ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista 
vuoteen 2030 ja odottaa, että Eurooppa-neuvosto vastaa aiheeseen realistisesti mutta 
kunnianhimoisesti;

2. pyytää komissiota omaksumaan monitahoisen lähestymistavan, jossa tehokkuutta ja 
kustannustehokuutta olisi parannettava koordinoiduilla ja johdonmukaisilla politiikoilla, 
joilla puututaan yhtäläisesti sellaisiin asioihin kuin kilpailukyky, energiatoimitusten 
varmuus ja ilmastotavoitteet (esim. kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, uusiutuvat 
energialähteet ja energiatehokkuus);

3. kehottaa Eurooppa-neuvostoa seuraamaan edistymistä EU:n tasolla ja asettamaan 
kunnianhimoisia mutta realistisia tavoitteita vuoden 2030 EU-politiikoille, joissa otetaan 
huomioon taloudellinen, sosiaalinen, ympäristöllinen, kansainvälinen ja teknologinen 
konteksti, ja luomaan teollisuutta ja sijoittajia varten selkeät, vakaat ja kustannustehokkaat 
pitkän aikavälin puitteet;

4. katsoo, että paremmin hyödynnettyinä tukiohjelmat voisivat olla soveltuva väline, jolla 
voidaan edistää uusiutuvien energialähteiden kehittämistä ja energiatehokkuutta; katsoo, 
että komissiolla on tässä suhteessa merkittävä ohjaustehtävä;

5. panee merkille, että eräitä uusiutuvia energialähteitä olisi nyt pidettävä kypsinä 
energialähteinä ja että niiden valtiontuet olisi siten lopetettava vaiheittain, jotta vapautuvat 
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varat voidaan ohjata tutkimus- ja kehittämisohjelmiin ja uusiutuviin energialähteisiin, 
jotka eivät vielä ole kustannustehokkaita; pyytää komissiota tutkimaan, miten uusiutuvien 
energialähteiden etusijalle asettaminen vaikuttaa energiakustannuksiin;

6. painottaa, että energiatehokkuuden parantaminen ja energiansäästö ovat keskeisessä 
asemassa energia-alan hiilipäästöjen vähentämisessä;

7. pyytää komissiota kehittämään parempia menetelmiä ja välineitä, joilla voidaan laskea ja 
seurata edistystä ja jotka voivat auttaa laatimaan unionille johdonmukaisemman 
energiatehokkuutta koskevan toimintatavan; katsoo, että olisi tehtävä enemmän EU:n 
teollisuuden auttamiseksi energiaintensiteetin vähentämiseksi entisestään;

8. toteaa, että unionin päästökauppajärjestelmän, joka on yksi unionin ilmasto- ja 
energiapaketin kulmakivistä, olisi voitava täyttää tärkein tehtävänsä, eli 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, ja vastattava tehokkaalla tavalla talouden 
vaihteluihin; korostaa, että EU:n päästökaupan tärkein tehtävä on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä eikä tarjota sijoittajille riittäviä kannustimia vähähiiliseen 
teknologiaan investoimiseksi; katsoo, että näitä kannustimia olisi pidettävä vain 
toissijaisina tavoitteina eikä niitä saisi käyttää perustana sen arvioimisessa, toimiiko 
ohjelma tarkoitetulla tavalla;

9. panee merkille, että unioni tarvitsee kattavan vuotta 2030 koskevan poliittisen kehyksen, 
jolla kannustetaan investoimaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen pitkällä aikavälillä 
muualla kuin päästökauppajärjestelmään kuuluvilla aloilla; kehottaa siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita tarkistamaan päästökauppajärjestelmän ulkopuoliset tavoitteet ja 
säilyttämään samalla joustavuuden, jonka varassa jäsenvaltiot voivat määritellä omat 
tapansa täyttää tavoitteensa ponnistusten jakamisessa;

10. katsoo, että jatkossa yhteistuotannolla on kasvavan tärkeä rooli energiatehokkuuden 
parantamisessa;

Politiikan välineiden johdonmukaisuus

11. kehottaa jäsenvaltioita koordinoimaan toimiaan paremmin ja lisäämään yhteistyötä EU:n 
tasolla, jotta kansalliset toimenpiteet olisivat yhdenmukaisempia;

12. muistuttaa, että selkeä, yhtenäinen ja yhdenmukainen toimintatapa ja sääntelykehys ovat 
ratkaisevan tärkeitä pyrittäessä edistämään tarvittavia investointeja teknologioihin, jotka 
joka tapauksessa otettaisiin käyttöön ja jotka energia-alan etenemissuunnitelmassa 2050 
on määritelty kustannustehokkaiksi ja kestäviksi;

13. kehottaa komissiota tutkimaan, miten ilmasto- ja energiatavoitteet vaikuttavat toisiinsa, 
jotta voidaan luoda tehokkaimmat toimintatavat EU:n tasolla ja ottaa huomioon BKT:n 
lisäksi myös kunkin jäsenvaltion toimintavalmius;

14. katsoo, että jäsenvaltioita ja alueita olisi kannustettava parantamaan yhteistyötä niin, että 
voidaan optimoida tehokkuus uusiutuvien energialähteiden käytön laajenemisessa;  
katsoo, että komissiolla on tässä yhteydessä tärkeä tehtävä koordinoitaessa, rahoitettaessa 
ja analysoitaessa asianmukaisesti uusiutuvia energialähteitä ja jäsenvaltioiden 
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mahdollisuuksia;

15. kehottaa komissiota esittämään analyysin siitä, miten uusiutuvia energialähteitä voidaan 
kehittää kestävällä tavalla, ottaen huomioon ympäristövaikutukset, raaka-
aineriippuvuuteen ja elinkaareen liittyvät näkökohdat, sekä ennen kaikkea siitä, miten 
voidaan tukea uusiutuvien energioiden vakaita lähteitä kuten vesivoimaa, 
biomassaenergiaa ja geotermistä energiaa;

16. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita sisällyttämään resurssitehokkuutta koskevan ohjelman 
mahdollisimman kattavasti kaikkiin muihin politiikkoihin;

17. kehottaa komissiota arvioimaan energiansäästön kehitystä EU:ssa;

18. kehottaa komissiota perustamaan verkkoon helposti saatavilla olevan resurssitehokkuuden 
parhaiden käytäntöjen tietopankin;

Energiavarmuus

19. korostaa, että tarvitaan energiastrategiaa, joka keskittyy energiavarmuuden parantamiseen 
ja EU:n talouden ja teollisuuden kilpailukykyyn, työpaikkojen luomiseen, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja ympäristölliseen kestävyyteen käyttämällä esimerkiksi sellaisia toimia kuin 
toimitusreittien, toimittajien ja lähteiden monipuolistaminen ja uusiutuvien 
energialähteiden käytön lisääminen;

20. painottaa, että toimitusvarmuutta kehittäessään jäsenvaltioiden on voitava hyödyntää 
kaikkia omia energialähteitään noudattaen siinä yhteydessä toimintatapoja, joilla 
varmistetaan resurssien turvallinen ja kestävä etsintä, hyödyntäminen ja käyttö;

21. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät kohti energian toimitusvarmuutta, painopistettä on 
siirrettävä kohti energiaa koskevan jäsenvaltioiden keskinäisriippuvuuden mallia ja 
varmistettava, että EU:n energian sisämarkkinat toteutetaan nopeasti; katsoo, että myös 
pohjoisen ja etelän sekä idän ja lännen yhdistävän EU:n superverkon toteuttaminen antaa 
EU:lle mahdollisuuden käyttää parhaalla tavalla kunkin jäsenvaltion suhteellisia etuja, ja 
kehottaa tukemaan enemmän hajautettua ja erittäin pienimuotoista energiantuotantoa sekä 
älykkäitä energiainfrastruktuureja kaikissa jäsenvaltioissa; painottaa siksi, että tarvitaan 
jäsenvaltioiden politiikkojen välistä tiivistä koordinointia sekä yhteistä toimintaa, 
yhteisvastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä, kun otetaan huomioon, että energiapolitiikkaa 
koskevat kansalliset päätökset voivat vaikuttaa muihin jäsenvaltioihin; toteaa, että olisi 
tarpeen selvittää, voitaisiinko energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
asiantuntemusta ja palveluja hyödyntää edellä mainittujen tehtävien suorittamisessa, ja 
miten se voitaisiin tehdä;

22. katsoo, että energian sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön täysimääräisen 
täytäntöönpanon puute on edelleen yksi sisämarkkinoiden toteuttamisen suurimpia esteitä; 
korostaa, että on tärkeää poistaa jäljellä olevat infrastruktuurin pullonkaulat ja 
markkinahäiriöt sekä varmistaa, että sähkö- ja kaasumarkkinoiden yhdentymiselle ei luoda 
uusia esteitä;

23. korostaa, että energia ja kuluttajat (yksityishenkilöt, pk-yritykset ja teollisuus) ovat 
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energian sisämarkkinoiden ytimessä ja että heidän olisi hyödyttävä alemmista energian 
hinnoista, saatava asianmukaista suojaa ja oikeaa tietoa, ja että olisi varmistettava 
vaivaton tiedonsaanti; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tätä varten pikaisesti 
toteuttamaan sisämarkkinat, toimitusvarmuuden ja verkkojen yhteenliittämisen, kuten 
SEUT-sopimuksen 194 artiklassa kehotetaan;

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden varmistamiseksi kapasiteetin on riitettävä 
tyydyttämään kysyntä huippukausina ja (poliittisten tai teknisten) ongelmakausien aikana 
ja että siksi on luotava ja ylläpidettävä liika- ja varakapasiteettia; panee merkille, että 
eräiden uusiutuvien energialähteiden ajoittaisuus edellyttää varastointia ja joustavampaa 
verkkoa;

25. toteaa, että eräät jäsenvaltiot ovat energiasaarekkeina vieläkin täysin eristyksissä 
Euroopan kaasu- ja sähköverkoista ja maksavat edelleen korkeampia hintoja energiasta, 
mikä vaikuttaa haitallisesti niiden kilpailukykyyn; toteaa, että jos ei tehdä huomattavia 
investointeja infrastruktuuriin, Eurooppa-neuvoston lupaus siitä, että vuoteen 2015 
mennessä kaikki jäsenvaltiot kuuluvat EU:n verkkojen piiriin, jää täyttymättä näiden 
jäsenvaltioiden kohdalla; katsoo tässä yhteydessä, että energian sisämarkkinat olisi 
toteutettava nopeasti;

26. kehottaa komissiota tutkimaan energian varastointimahdollisuuksia EU:ssa ja erilaisia 
mahdollisia varastointiteknologioita;

27. painottaa, että nykyisen energiainfrastruktuurin nykyaikaistaminen ja uuden, älykkään ja 
joustavan infrastruktuurin rakentaminen energian tuotantoa, siirtämistä, jakelua ja 
varastointia varten on oleellisen tärkeää vakaiden, pitkälle yhdentyneiden ja yhteen 
liitettyjen energiamarkkinoiden kannalta, ja korostaa, että samalla kun tehdään 
laajamittaisia investointeja, olisi investoitava myös alueellisiin ja jopa paikallisiin 
verkkoihin;

EU:n talouden kilpailukyvyn edistäminen

28. katsoo, että avoimet ja läpinäkyvät sisämarkkinat, joilla kaikki EU:n ja kolmansien 
maiden yritykset noudattavat yhteisön energia-alan säännöstöä, voivat auttaa 
vahvistamaan EU:n energiantoimittajien neuvotteluasemaa ulkoisiin kilpailijoihin nähden;

29. kehottaa komissiota teettämään tutkimuksen, jolla analysoidaan uusia ja 
kustannustehokkaita markkinamalleja, joiden avulla voidaan varmistaa sähkön 
kohtuullinen hinta kuluttajille ja estää hiilivuoto; pyytää siksi komissiota esittämään 
mahdollisimman pian lisäarvioinnin ja suosituksia lisätoimista, joilla voitaisiin estää 
tuotannon siirtämisestä EU:n ulkopuolelle aiheutuvan hiilivuodon riski; katsoo, että olisi 
arvioitava erityisesti lisäskenaarioita, joissa maailmanlaajuiset lisätoimet 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ovat rajallisia tai niitä ei toteuteta lainkaan;

30. panee merkille, että EU:n tärkeimmät kilpailijat maailmanmarkkinoilla asettavat suuren 
painoarvon teknologian kehittämiselle, innovoinnille ja teollisuusprosessien 
parantamiselle; panee lisäksi merkille, että kilpailijoiden talouskasvu on paljon 
nopeampaa kuin EU:n talouskasvu; katsoo siis, että EU:n on asetettava T&K ja innovointi 
painopisteiksi; 
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31. kehottaa komissiota kehittämään EU:n ja sen tärkeimpien kilpailijoiden kilpailukyvyn 
mittaamiseksi menetelmän, jossa voitaisiin ottaa huomioon veropolitiikka, T&K, 
innovointi, teollisuuden energiahinnat ja sääntelyn aiheuttama taakka; 

32. korostaa voimakkaasti, että EU:n kaikessa tulevassa politiikassa on käsiteltävä unionin 
talouden suhteellisia vahvuuksia ja heikkouksia, jotka koskevat erityisesti EU:n 
mahdollisesti tekemiä kauppasopimuksia, ja otettava varsinkin huomioon suunniteltu 
vapaakauppasopimus (TTIP) Yhdysvaltojen kanssa, jossa energian hinnat ovat laskeneet 
huomattavasti ja jossa toimet kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi eivät ole yltäneet 
samaan kuin EU:ssa;

Jäsenvaltioiden erilaisten toimintavalmiuksien tunnustaminen

33. suhtautuu myönteisesti komission huomautuksiin siitä, että EU:n ilmasto- ja 
energiatavoitteet vaikuttavat eri tavoin kuhunkin jäsenvaltioon ja niiden kansalaisiin ja 
että se antaa aiheen jakaa ponnistelut tasaisemmin ottaen huomioon maiden BKT, 
saavutukset päästöjen vähentämisessä vuodesta 1990, päästöt henkeä kohti, 
talouspotentiaali ja uusiutuvien energialähteiden mahdollisuudet sekä energiatehokkuus;

34. painottaa SEUT-sopimuksen 194 artiklan mukaisesti, että jäsenvaltiot päättävät viime 
kädessä itse omasta energiayhdistelmästään ja että niillä olisi oltava mahdollisuus käyttää 
ja kehittää erilaisia teknologisia lähestymistapoja ja energialähteitä, jotka ovat ympäristön 
kannalta järkeviä sekä sosiaalisesti ja taloudellisesti hyväksyttäviä;

35. panee merkille, että suunniteltujen toimien olisi keskityttävä ennen kaikkea sellaisten 
toimintaskenaarioiden täytäntöönpanoon, joissa otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
nykyiset mahdollisuudet, kustannustehokkaiden uusien teknologioiden kehitysnäkymät ja 
ehdotetun politiikan täytäntöönpanemisen maailmanlaajuinen vaikutus, jotta voidaan 
ehdottaa vähennystavoitteita seuraavia vuosia varten;

36. panee merkille, että pääomien saatavuudella on usein esteitä, myös raskaan teollisuuden 
aloilla, kun on kyse investoinneista puhtaampiin teknologioihin; kehottaa siksi komissiota 
tutkimaan mahdollisuuksia luoda rahasto, joka voisi auttaa lisäämään investointeja ja jota 
mahdollisesti rahoitettaisiin osalla päästökauppajärjestelmän tuloista;
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37. panee merkille, että tällä hetkellä tietyt nousevat ja kehittyvät maat soveltavat eriytettyjä 
ilmastopolitiikkoja ja investointeja muun muassa omien päästökauppajärjestelmiensä 
täytäntöönpanossa. 

38. pitää tärkeänä, että EU säilyttää johtavan asemansa ja että jäsenvaltiot puhuvat yhdellä 
äänellä niin, että voidaan luoda vahva yhteinen kanta puolustettavaksi vuonna 2015 
Pariisissa pidettävissä neuvotteluissa, joiden tarkoituksena on tehdä uusi 
maailmanlaajuinen ja sitova ilmastosopimus;

39.kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


