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B7-0000/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma Dohan (Qatar) ilmastokokouksesta (COP18)
(2012/0000(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen 
(ilmastosopimus) ja siihen liitetyn Kioton pöytäkirjan,

– ottaa huomioon Balilla vuonna 2007 järjestetyn Yhdistyneiden kansakuntien 
ilmastokokouksen tulokset ja Balin toimintasuunnitelman (päätös 1/COP13),

– ottaa huomioon ilmastosopimuksen osapuolten 15. kokouksen (COP15) ja 
Kööpenhaminassa, Tanskassa 7.–18. joulukuuta 2009 pidetyn, Kioton pöytäkirjan 
osapuolten kokouksena toimivan osapuolten viidennen konferenssin (COP/MOP5) sekä 
Kööpenhaminan sitoumuksen,

– ottaa huomioon ilmastosopimuksen osapuolten 16. kokouksen (COP16) ja Cancúnissa, 
Meksikossa 29. marraskuuta–10. joulukuuta 2010 pidetyn, Kioton pöytäkirjan osapuolten 
kokouksena toimivan osapuolten kuudennen konferenssin (COP/MOP6) sekä Cancúnin 
sopimukset,

– ottaa huomioon ilmastosopimuksen osapuolten 17. kokouksen (COP17) ja Durbanissa 
Etelä-Afrikassa 28. marraskuuta–9. joulukuuta 2011 pidetyn, Kioton pöytäkirjan 
osapuolten kokouksena toimivan osapuolten seitsemännen konferenssin (COP/MOP7) ja 
erityisesti siellä tehdyt Durbanin toimintaohjelmaa koskevat päätökset,

– ottaa huomioon ilmastosopimuksen osapuolten tulevan 18. kokouksen (COP18) ja 
Dohassa Qatarissa 26. marraskuuta–8. joulukuuta 2012 pidettävän, Kioton pöytäkirjan 
osapuolten kokouksena toimivan osapuolten kahdeksannen konferenssin (COP/MOP8),

– ottaa huomioon joulukuussa 2008 hyväksytyn EU:n ilmasto- ja energiapaketin,

– ottaa huomioon direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta ilmailutoiminnan sisällyttämiseksi 
yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään 19. marraskuuta 
2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/101/EY1,

– ottaa huomioon 4. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman aiheesta 
"2050: Tulevaisuus alkaa tänään – EU:n tulevaa yhdennettyä ilmastonsuojelupolitiikkaa 
koskevia suosituksia"2,

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2009 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 
strategiasta Kööpenhaminan ilmastokokouksessa3, 10. helmikuuta 2010 antamansa 

                                               
1 EUVL L 8, 13.1.2009, s. 3.
2 EUVL C 67 E, 18.3.2010, s. 44.
3 EUVL C 285 E, 21.10.2010, s. 1.
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päätöslauselman Kööpenhaminan ilmastokokouksen (COP15) tuloksista1, 25. marraskuuta 
2010 antamansa päätöslauselman Cancúnin ilmastokokouksesta (COP16)2 ja 
16. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman Durbanin ilmastokokouksesta 
(COP17)3,

– ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2012 antamansa päätöslauselman etenemissuunnitelmasta 
siirtymiseksi kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 20504,

– ottaa huomioon neuvoston 9. maaliskuuta 2012 esittämät päätelmät ilmastonmuutosta 
koskevan YK:n puitesopimuksen osapuolten 17. kokouksen (COP17) jatkotoimista ja 
Kioton pöytäkirjan osapuolten seitsemännen kokouksen (MOP7) (Durban, Etelä-Afrikka 
28. marraskuuta–9. joulukuuta 2011) jatkotoimista,

– ottaa huomioon neuvoston 15. toukokuuta 2012 esittämät päätelmät ilmastorahoituksesta 
ja nopeasti saatavasta rahoituksesta,

– ottaa huomioon neuvoston 18. heinäkuuta 2011 esittämät päätelmät EU:n 
ilmastodiplomatiasta,

– ottaa huomioon YK:n ympäristöohjelman marraskuussa 2011 julkaistun 
yhteenvetoraportin sitoumusten ja päästötavoitteiden välisen eron kuromisesta umpeen,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti esittämät suulliset kysymykset… 
sekä neuvoston ja komission julkilausumat,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että Durbanin toimintaohjelmaa koskevissa päätöksissä todetaan 
ilmastonmuutoksen olevan akuutti ja mahdollisesti peruuttamaton uhka yhteiskunnille ja 
planeetalle, ja kaikkien osapuolten on siksi puututtava siihen kansainvälisellä tasolla;

B. katsoo, että Durbanin paketti muodostaa alustavasti perustan laajalle, kunnianhimoiselle ja 
kansainväliselle, kaikkia osapuolia oikeudellisesti sitovalle sopimukselle, joka tehdään 
vuoteen 2015 mennessä ja pannaan täytäntöön vuoteen 2020 mennessä; 

C. toteaa, että Dohan kokouksessa (COP18) on hyödynnettävä Durbanissa luotuja 
mahdollisuuksia, jotta voidaan taata, että pyrkiminen kohti maailmanlaajuista ja 
oikeudellisesti sitovaa sopimusta edistyy ja siihen päästään vuoteen 2015 mennessä;

D. toteaa, että maailmanlaajuisten ja oikeudellisesti sitovien sopimusten on noudatettava 
yhteisten mutta eriytettyjen velvollisuuksien periaatetta huomioiden kuitenkin, että 
kaikkien suurimpien päästöjen aiheuttajien on hyväksyttävä kunnianhimoiset ja riittävät 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet;

                                               
1 EUVL C 341 E, 16.12.2010, s. 25.
2 EUVL C 99 E, 3.4.2012, s. 77.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0504.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0086.
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E. toteaa, että Durbanin paketissa huomioitiin ainoastaan vuoden 2020 päästötavoitteiden 
saavuttamiseksi tehtyjen toimien riittämättömyys; katsoo, että olemassa olevat 
sitoumukset ja lupaukset eivät riitä maapallon keskimääräisen vuotuisen pintalämpötilan 
kokonaisnousun rajoittamiseen kahteen celsiusasteeseen (2 °C:n tavoite) ja että tähän 
aiheeseen on siksi erityisen tärkeää tarttua Dohan kokouksessa;

F. toteaa, että hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin esittämän tieteellisen näytön 
mukaan 2 °C:n tavoitteeseen pääsemiseksi maailmanlaajuisten päästöjen huipputason 
vuonna 2015 on vähennyttävä ainakin 50 prosenttia vuoden 1990 huipputasosta vuoteen 
2050 mennessä ja jatkettava vähenemistä sen jälkeenkin; toteaa, että EU:n on siksi 
vaadittava konkreettisia toimia ja niiden tehokasta täytäntöönpanoa ennen vuotta 2020;

Durbanin toimintaohjelma

1. pitää myönteisenä Durbanin toimintaohjelmaa käsittelevän ad hoc -työryhmän 
perustamista ja toteaa, että päätös 1/CP17 edellyttää, että työryhmä aloittaa pikaisesti 
työskentelyn saadakseen aikaan sellaisen pöytäkirjan, muun oikeudellisen välineen tai 
neuvottelutuloksen, jolla on oikeusvaikutus yleissopimuksen nojalla ja jota sovelletaan 
kaikkiin osapuoliin, ja saattaakseen työnsä päätökseen mahdollisimman pian, viimeistään 
vuonna 2015; lisää, että työryhmän työn tuloksista on raportoitava 
ilmastonmuutospaneelin viidennessä arviointiraportissa, joka julkaistaan vuonna 2014; 

2. toteaa, että Durbanin paketti edellyttää lisäksi, että pitkän aikavälin yhteistoimintaa 
käsittelevä ad hoc -työryhmä pääsee sovittuihin tavoitteisiinsa Dohan kokoukseen 
mennessä; 

3. on siksi huolissaan siitä, ettei asiassa ole vuonna 2012 tähän mennessä edistytty, ja 
erityisesti siitä, että joidenkin Bonnissa toukokuussa 2012 käytyihin keskusteluihin 
osallistuneiden osapuolten asenne oli torjuva;

4. katsoo siksi, että on kaikkien unionin toimielinten vastuulla harjoittaa ennen Dohan 
kokousta intensiivistä ilmastodiplomatiaa ja perustaa kansainvälisiä 
yhteistyökumppanuuksia, jotta voidaan varmistaa, että Durbanin paketissa määritellyissä 
sitoumuksissa pysytään ja että ilmastonmuutossopimusta koskevaa prosessia viedään 
kohti uutta monenvälistä järjestelmää, josta päätetään vuonna 2015;

Kioton pöytäkirjan toinen velvoitekausi

5. tukee Durbanin paketissa esitettyä osapuolten päätöstä Kioton pöytäkirjan toisen 
velvoitekauden alkamisesta 1. tammikuuta 2013 ja kaikkien osapuolten siirtymisestä 
uuteen kansainväliseen järjestelmään vuoteen 2020 mennessä;

6. kehottaa hyväksymään tarvittavat muutokset Dohan kokouksessa, jotta Kioton pöytäkirjan 
toinen velvoitekausi voidaan aloittaa välittömästi jo ennen kuin velvoitteista tulee sitovia;

7. panee merkille Durbanin paketin päätöksen 1/CMP7 sisältämän lupauksen siitä, että toisen 
velvoitekauden päättymispäivästä päätetään Dohan kokouksessa, ja erityisesti siitä, että 
päättymispäivä on 31. joulukuuta joko vuonna 2017 tai 2020;
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8. korostaa, että tarvitaan päästöjen määrällisiä rajoitus- ja vähennystavoitteita, jotka 
osapuolten oli esitettävä toukokuuhun 2012 mennessä, jotta ne voitaisiin lisätä Dohan 
kokouksessa muutoksina Kioton pöytäkirjaan päätöksen 1/CMP7 mukaisesti; toteaa, että 
käyttämättä jääneiden sallittujen päästömääräyksiköiden siirtäminen toisen 
velvoitekauden kiintiöön on asia, joka on vielä ratkaistava siten, että parhaiten 
varmistetaan Kioton pöytäkirjan ympäristötavoitteista tinkimättömyys; 

Hillitsemistoimenpiteiden riittämättömyys

9. painottaa, että kaikkien osapuolten on kiireesti nostettava tavoitetasoaan tästä hetkestä 
vuoteen 2020 asti, jotta 2 °C:n tavoitteen saavuttaminen olisi mahdollista; muistuttaa 
erityisesti akuutista tarpeesta poistaa gigatonnikuilu eli tieteellisten tosiasioiden ja 
osapuolten nykyisten sitoumusten välinen ero, jotta voidaan luoda päästövähennyksiä 
koskevia sitoumuksia ja toimenpiteitä, jotka ovat Kööpenhaminan sitoumusta 
kunnianhimoisempia ja yhteisten mutta eriytettyjen velvollisuuksien periaatteen mukaisia, 
ja jotta voidaan puuttua kansainvälisen lento- ja meriliikenteen päästöihin sekä 
fluorihiilivetyihin, nokeen ja muihin ilmastonmuutosta kiihdyttäviin lyhytkestoisiin 
päästöihin ja siten toimia 2 °C:n tavoitteen mukaisesti;

10. muistuttaa, että ilmastonmuutospaneelin neljännen arviointiraportin tulosten mukaan 
teollisuusmaiden on vähennettävä päästöjään 25–40 prosenttia vuoden 1990 tasosta 
vuoteen 2020 mennessä, kun taas kehitysmaiden olisi ryhmänä saavutettava vuoteen 2020 
mennessä noin 15–30 prosentin vähennys tämänhetkisestä päästöjensä kasvuennusteesta;

Ilmastorahoitus

11. korostaa, että on estettävä rahoituksen hiipuminen vuoden 2012 jälkeen (kun nopean 
rahoituksen kausi päättyy) ja pyrittävä määrittämään keinot ilmastorahoituksen 
lisäämiseksi vuosiksi 2013–2020; katsoo, että rahoitusta koskevat konkreettiset 
sitoumukset ovat erittäin tärkeitä kaudella 2013–2020;

12. toteaa, että Dohan kokouksessa on pyrittävä kohti vihreän ilmastorahaston käyttöönottoa, 
joka oli yksi Cancúnin sopimuksissa sovituista asioista;

Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous

13. pitää myönteisenä Durbanin kokouksessa tehtyä päätöstä 2/CMP7, sillä se on merkittävä 
askel kohti maankäytön, maankäytön muutosten ja metsätalouden alan vankkojen 
laskentasääntöjen käyttöönottoa; toteaa, että kyseinen päätös sisältää kaksivuotisen 
työohjelman, jonka aikana voidaan selvittää, onko nykyistä kattavampi 
kirjanpitojärjestelmä tarpeellinen sen varmistamiseksi, ettei alan 
päästövähennystavoitteista tingitä;

Metsäkadosta ja metsien heikkenemisestä aiheutuvien päästöjen vähentäminen 
(REDD +)

14. pitää myönteisinä Durbanissa hyväksyttyjä rahoitukseen, takeisiin ja viitearvoihin liittyviä 
päätöksiä; katsoo, että Dohassa on edistyttävä vielä enemmän varsinkin metsiin liittyvien 
viitetasojen teknisessä arvionnissa; toteaa lisäksi, että REDD + -ohjelmalla on erittäin 
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tärkeä rooli, kun yritetään kuroa umpeen välimatka vuoden 2020 päästötavoitteisiin;

Kansainvälinen lento- ja meriliikenne

15. muistuttaa päästövähennystavoitteita sisältävien kansainvälisten välineiden 
tarpeellisuudesta kansainvälisen lento- ja meriliikenteen ilmastovaikutusten 
hillitsemiseksi; kannattaa yhä lentoliikenteen sisällyttämistä Euroopan 
päästökauppajärjestelmään;

Ilmastodiplomatia

16. korostaa, että EU:n on jatkossakin toimittava rakentavasti kansainvälisissä 
ilmastoneuvotteluissa ja että ennen Dohan kokousta EU:n kaikkien toimielinten on 
kehitettävä EU:n ilmastodiplomatiaa osana Euroopan ulkosuhdehallintoa; katsoo, että 
tämän toiminnan tavoitteena on selkeyttää EU:n ilmastopoliittista profiilia, tuoda uutta 
dynamiikkaa kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin ja kannustaa myös kumppaneita 
muualla maailmassa ottamaan käyttöön sitovia toimia päästöjen vähentämiseksi ja 
ryhtymään asianmukaisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen 
sopeutumiseksi;

17. painottaa tässä yhteydessä, kuinka tärkeää on, että Euroopan unioni Dohan kokouksen 
merkittävänä osapuolena "puhuu yhdellä äänellä" ja pyrkii yhtenäisenä rintamana 
pääsemään kansainväliseen sopimukseen;

Euroopan parlamentin valtuuskunta

18. katsoo, että EU:n valtuuskunnan rooli ilmastonmuutosneuvotteluissa on keskeinen, eikä 
siksi voi hyväksyä sitä, etteivät Euroopan parlamentin valtuuskunnan jäsenet saaneet 
osallistua EU:n koordinointikokouksiin osapuolten edellisissä kokouksissa; toivoo, että 
ainakin Euroopan parlamentin valtuuskunnan puheenjohtaja voi osallistua EU:n 
koordinointikokouksiin Dohassa;

19. toteaa, että marraskuussa 2010 tehdyn komission ja parlamentin välisen puitesopimuksen 
mukaisesti komission on edistettävä parlamentin jäsenten osallistumista tarkkailijoina 
monenvälisistä sopimuksista neuvotteleviin unionin valtuuskuntiin; muistuttaa, että 
Lissabonin sopimuksen mukaisesti (SEUT-sopimuksen 218 artikla) parlamentin on 
annettava hyväksyntänsä unionin ja kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen 
välisille sopimuksille;

°

°         °

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä ilmastosopimuksen sihteeristölle ja 
pyytämään, että se välitetään kaikille Euroopan unioniin kuulumattomille sopimuspuolille.


