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B7-0000/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma Varsovan (Puola) ilmastokokouksesta (COP19)
(2013/0000(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 (CMP5) 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 (CMP6) 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 (CMP7) ja 
erityisesti siellä tehdyt Durbanin toimintaohjelmaa koskevat päätökset,

– ottaa huomioon ilmastosopimuksen osapuolten 18. kokouksen (COP18) ja Dohassa 
Qatarissa 26. marraskuuta–8. joulukuuta 2012 pidetyn Kioton pöytäkirjan osapuolten 
kokouksena toimivan osapuolten kahdeksannen konferenssin (CMP8) sekä Dohan 
ilmastopaketin hyväksymisen,

– ottaa huomioon ilmastosopimuksen osapuolten 19. kokouksen (COP19) ja Varsovassa, 
Puolassa 11.–23. marraskuuta 2013 pidettävän Kioton pöytäkirjan osapuolten kokouksena 
toimivan osapuolten yhdeksännen konferenssin (CMP9),

– 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, 

                                               
1 EUVL L 8, 13.1.2009, s. 3.
2 EUVL C 67 E, 18.3.2010, s. 44.
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– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2009 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 
strategiasta Kööpenhaminan ilmastokokouksessa1, 10. helmikuuta 2010 antamansa 
päätöslauselman Kööpenhaminan ilmastokokouksen (COP15) tuloksista2, 25. marraskuuta 
2010 antamansa päätöslauselman Cancúnin ilmastokokouksesta (COP16)3,
16. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman Durbanin ilmastokokouksesta 
(COP17)4 ja 22. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman Dohan (Qatar) 
ilmastokokouksesta (COP18)5,

– ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2012 antamansa päätöslauselman etenemissuunnitelmasta 
siirtymiseksi kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 20506,

– ottaa huomioon komission 26. maaliskuuta 2013 antaman kuulemista koskevan 
tiedonannon aiheesta ”Kansainvälinen ilmastonmuutossopimus vuonna 2015: 
Kansainvälinen ilmastopolitiikka vuoden 2020 jälkeen” (SWD(2013) 97 final),

– ottaa huomioon neuvoston 9. maaliskuuta 2012 esittämät päätelmät ilmastonmuutosta 
koskevan YK:n puitesopimuksen osapuolten 17. kokouksen (COP17) jatkotoimista ja 
Kioton pöytäkirjan osapuolten seitsemännen kokouksen (CMP7) (Durban, Etelä-Afrikka 
28. marraskuuta–9. joulukuuta 2011) jatkotoimista,

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

– ottaa huomioon 18. heinäkuuta 2011 ja 24. kesäkuuta 2013 annetut neuvoston päätelmät 
EU:n ilmastodiplomatiasta,

– ottaa huomioon marraskuussa 2012 julkaistun YK:n ympäristöohjelman (UNEP) 
yhteenvetoraportin ”The Emissions Gap Report 2012” 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. katsoo, että ilmastonmuutos on kiireellinen ja mahdollisesti peruuttamaton uhka 
ihmiskunnalle ja maapallolle, minkä vuoksi kaikkien osapuolten on puututtava siihen 
kansainvälisesti;

B. katsoo, että Dohan ilmastopaketissa pidetään erittäin huolestuttavana sitä, että osapuolten 
nykyisten hillitsemissitoumusten kokonaisvaikutuksen, joka koskee maailman vuotuisen 
kasvihuonekaasujen kokonaispäästön vähentämistä vuoteen 2020 mennessä, ja 

                                               
1 EUVL C 285 E, 21.10.2010, s. 1.
2 EUVL C 341 E, 16.12.2010, s. 25.
3 EUVL C 99 E, 3.4.2012, s. 77.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0504.
5 P7_TA-PROV(2012)045.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0086.
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kokonaispäästövähennyspolkujen, joiden avulla pitäisi olla todennäköistä pitää vuotuinen 
keskimääräinen maapallon pintalämpötilan nousu kahdessa asteessa (kahden celsiusasteen 
tavoite), välillä on suuri ero,

C. toteaa, että hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) esittämän tieteellisen 
näytön mukaan 2 celsiusasteen tavoitteeseen pääsemiseksi maailmanlaajuisten päästöjen 
huipputason vuonna 2015 on vähennyttävä ainakin 50 prosentilla vuoden 1990 tasosta 
vuoteen 2050 mennessä ja jatkettava vähenemistä sen jälkeenkin; toteaa, että EU:n on 
siksi vaadittava käytännön toimia ja niiden tehokasta täytäntöönpanoa ennen vuotta 2020;

D. katsoo, että Varsovan ilmastokokous (COP19) on ratkaisevassa asemassa Durbanin 
toimintaohjelman edistämisessä tarvittavan edistyksen takaamisessa, viitoittaa tietä 
sitoumuksiin valmistautumiselle ja oikeudellisesti sitovan maailmanlaajuisen sopimuksen 
tekemisessä vuoteen 2015 mennessä;

E. toteaa, että oikeudellisesti sitovissa maailmanlaajuisissa sopimuksissa on noudatettava 
yhteisten mutta eriytettyjen velvollisuuksien ja valmiuksien periaatetta huomioiden 
kuitenkin, että kaikkien suurimpien päästöjen aiheuttajien on hyväksyttävä 
kunnianhimoiset ja riittävät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet sekä niiden 
mukaisia poliittiset toimet ottaen huomioon kehittyvät valmiudet;

F. ottaa huomioon, että vuonna 2010 pidetyssä Cancúnin COP16-kokouksessa kehittyneet 
maat sitoutuivat tuomaan vuoteen 2020 mennessä vuosittain 100 miljardia dollaria uutta ja 
lisättyä rahoitusta kehitysmaiden ilmastonmuutostoimiin, mutta toteaa, että tähän 
mennessä ei ole olemassa kansainvälistä määritelmää uudelle ja lisätylle;

Durbanin toimintaohjelman edistäminen

1. korostaa, että Durbanin toimintaohjelmaa koskevan ad hoc -työryhmällä on tehtävänään 
paljon työtä määritettäessä uuden maailmanlaajuisen ilmastosopimuksen mukaisia 
periaatteita ja puitteita ja kartoitettaessa niiden saavuttamiseen vuoteen 2015 mennessä 
tähtäävää tietä; lisää, että työryhmän työn tuloksista on raportoitava 
ilmastonmuutospaneelin viidennessä arviointiraportissa, joka julkaistaan vuonna 2014;

2. suhtautuu myönteisesti Ban-Ki Moonin ehdotukseen maailman johtajien 
ilmastonmuutosta koskevan huippukokouksen pitämisestä syyskuussa 2014; korostaa, että 
on tärkeää, että kokous on hyvin valmisteltu ja sen tulokset mielekkäitä ja sisältävät 
korkeimman poliittisen tason sitoumuksia, jotta voidaan turvata ja säilyttää poliittinen 
vuorovaikutus ennen vuosien 2014 ja 2015 kokouksia;

3. katsoo, että osapuolien ehdottamia hillitsemissitoumuksia on tuettava yhteisten mutta 
eriytettyjen velvollisuuksien ja valmiuksien periaatteen avulla ja niiden on oltava 
mitattavissa, raportoitavissa ja todennettavissa sekä riittäviä kahden celsiusasteen 
tavoitteen savuttamiseksi; toistaa, että näin ollen olemassa olevia sitoumuksia pitäisi 
tarkistaa ja niiden päämääriä lisätä, jotta voidaan saavuttaa kahden celsiusasteen tavoite;
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Kioton pöytäkirja

4. suhtautuu myönteisesti Euroopan unionin ja useiden muiden osapuolten päätökseen liittyä 
toiselle Kioton pöytäkirjan mukaiselle velvoitekaudelle, joka alkaa 1. tammikuuta 2013, ja 
joka toimii siirtymänä uuteen kaikkia osapuolia koskevaan kansainväliseen järjestelmään 
vuoteen 2020 mennessä, ja kehottaa sen nopeaa ratifiointia, kuten Dohassa sovittiin;

Hillitsemistoimenpiteiden riittämättömyys

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

6. painottaa, että kaikkien osapuolten on kiireesti nostettava tavoitetasoaan ennen vuotta 
2020, jotta 2 celsiusasteen tavoitteen saavuttaminen olisi mahdollista; korostaa erityisesti, 
että on nopeasti edistyttävä gigatonnikuilun eli tieteellisten tosiasioiden ja sopimuspuolten 
nykyisten sitoumusten välisen eron kuromisessa umpeen; korostaa muiden politiikan 
alojen, kuten energiatehokkuuden ja fluorihiilivetyjen vähentämisen, tärkeyttä 
gigatonnikuilun kuromisessa umpeen; 

Ilmastorahoitus

7. painottaa, että konkreettiset sitoumukset ja työ ilmastorahoituksen lisäämiseksi 
100 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuoteen 2020 mennessä ovat ratkaisevia edistyksen 
varmistamiseksi Varsovassa ja tarvittavien hillitsemissitoumusten saavuttamisessa 
yleisesti; panee merkille vuoden 2015 jälkeisen kehityssuunnitelman ja kehottaa luomaan 
todellisia kahden prosessin välisiä synergioita, jota vaikuttavat myönteisesti sekä 
kehitykseen että ilmastopolitiikkaan; muistuttaa, että suurin osa jäsenvaltioista ei ole vielä 
tehnyt ilmastorahoitussitoumuksia vuoden 2013 jälkeiselle ajalle;

Sopeutuminen menetyksiin ja vahinkoihin

8. antaa tunnustusta sille, että Dohassa painotettiin tarvetta puuttua ilmastomuutoksen 
aiheuttamiin menetyksiin ja vahinkoihin kehitysmaissa, jotka ovat erityisen herkkiä 
ilmastonmuutoksen kielteisille vaikutuksille; pane merkille päätöksen luoda Varsovan 
kokouksessa tähän asiaan puuttumisen vaatimat institutionaaliset järjestelyt;

Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LULUCF) ja metsäkadosta ja metsien 
tilan heikkenemisestä aiheutuvien päästöjen vähentäminen (REDD +)

9. toteaa, että LULUCF:llä ja REDD +-ohjelmalla on suuri merkitys päästöjen 
vähentämiseen ja erityisesti päästötavoitteiden saavuttamiseen vuoteen 2020 mennessä;
huomauttaa, että tarvitaan lisää kattavaan kirjanpitoon liittyvää työtä, jotta varmistetaan 
alan päästövähennysponnistusten tarkoituksenmukaisuus ympäristön kannalta;
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Kansainvälinen lento- ja meriliikenne

10. korostaa, että vaikka EU vähän aikaa sitten lupasi viheltää pelin poikki kansainvälisen 
lentoliikenteen sisällyttämiselle EU:n päästökauppajärjestelmään, tämä erivapaus on 
rajoitettu yhteen vuoteen ja sen ehtona on kansainväliset neuvottelut, jonka tuloksena 
syntyy käytännön päätöksiä maailmanlaajuisiin markkinoihin perustuvista toimista, jotka 
koskevat kansainvälisen lentoliikenteen aiheuttamia päästöjä; 

11. toistaa, että on laadittava kansainvälinen väline, johon liittyy päästövähennystavoitteita, 
jotta voidaan vähentää meriliikenteen vaikutuksia ilmastonmuutokseen;

Ilmastodiplomatia

12. painottaa tässä yhteydessä Euroopan unionin tärkeyttä huomattavana toimijana (erityisesti 
tänä vuonna, koska COP19-puheenjohtajana toimii jäsenvaltio ja kokous myös pidetään 
jäsenvaltiossa), joka puhuu kokouksessa yksimielisesti pyrkien kohti kansainvälistä 
sopimusta ja pysyen yhtenäisenä tämän tavoitteen osalta;

Euroopan parlamentin valtuuskunta

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

14. 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;

°

°         °

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


