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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

aiheesta ”Kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta” 

(2015/2112(INI)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen 

(UNFCCC, jäljempänä ’ilmastosopimus’) ja siihen liitetyn Kioton pöytäkirjan, 

– ottaa huomioon ilmastosopimuksen osapuolten 15. kokouksen (COP15) ja 

Kööpenhaminassa Tanskassa 7.–18. joulukuuta 2009 pidetyn Kioton pöytäkirjan 

osapuolten kokouksena toimivan osapuolten 5. 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 6. 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 7. 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 8. konferenssin (CMP8) sekä Dohan ilmastopaketin 

hyväksymisen, 

– ottaa huomioon ilmastosopimuksen osapuolten 19. kokouksen (COP19) ja Varsovassa 

Puolassa 11.–23. marraskuuta 2013 pidetyn Kioton pöytäkirjan osapuolten kokouksena 

toimivan osapuolten 9. konferenssin (CMP9) sekä ilmastonmuutoksen vahinkojen ja 

menetysten huomioimiseksi perustetun Varsovan kansainvälisen mekanismin 

perustamisen, 

– ottaa huomioon ilmastosopimuksen osapuolten 20. kokouksen (COP20) ja Limassa 

Perussa 1.–12. joulukuuta 2014 pidetyn Kioton pöytäkirjan osapuolten kokouksena 

toimivan osapuolten 10. konferenssin (CMP10) sekä Lima Call for Climate Action 

-päätösasiakirjan, 

– ottaa huomioon ilmastosopimuksen osapuolten 21. kokouksen (COP21) ja Pariisissa 

Ranskassa 30. marraskuuta–11. joulukuuta 2015 pidettävän Kioton pöytäkirjan osapuolten 

kokouksena toimivan osapuolten 11. konferenssin (CMP11), 

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2009 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 
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strategiasta Kööpenhaminan ilmastokokouksessa (COP15)1, 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, 22. marraskuuta 2012 antamansa päätöslauselman Dohan 

(Qatar) ilmastokokouksesta (COP18)5, 23. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman 

Varsovan (Puola) ilmastokokouksesta (COP19)6 sekä 26. marraskuuta 2014 antamansa 

päätöslauselman Liman (Peru) ilmastokokouksesta (COP20)7, 

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

– ottaa huomioon 27. maaliskuuta 2013 julkaistun komission vihreän kirjan ”Ilmasto- ja 

energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030” (COM(2013)0169), 

– 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/EY8, 

– ottaa huomioon 4. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman ”2050: Tulevaisuus alkaa 

tänään – EU:n tulevaa yhdennettyä ilmastonsuojelupolitiikkaa koskevia suosituksia”9, 

15. maaliskuuta 2012 antamansa päätöslauselman ”Kilpailukykyinen vähähiilinen talous 

vuonna 2050”10 ja 5. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman ”Vuoden 2030 

energia- ja ilmastopolitiikan puitteet”11, 

– ottaa huomioon komission 25. helmikuuta 2015 osana energiaunionipakettia antaman 

tiedonannon ”Pariisin pöytäkirja – Suunnitelma ilmastonmuutoksen torjumiseksi vuoden 

2020 jälkeen” (COM(2015)0081), 

– ottaa huomioon huhtikuussa 2013 esitetyn EU:n strategian ilmastonmuutokseen 

sopeutumiseksi ja siihen liitetyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjan, 

– ottaa huomioon marraskuussa 2012 julkaistun YK:n ympäristöohjelman (UNEP) 

yhteenvetoraportin ”The Emissions Gap Report 2012”, 

– ottaa huomioon Maailmanpankin raportit ”Turn Down the Heat: Why a 4 °C Warmer 

World Must be Avoided”, ”Turn Down the Heat: Climate Extremes, Regional Impacts, 

                                                 
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 

 EUVL C 153 E, 31.5.2013, s. 83. 
5 

 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0452. 
6  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0443. 
7  Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0063. 
8 

 EUVL L 8, 13.1.2009, s. 3. 
9 

 EUVL C 67 E, 18.3.2010, s. 44. 
10  EUVL C 251 E, 31.8.2013, s. 75. 
11  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0094. 
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and the Case for Resilience” ja ”Climate Smart Development: Adding up the Benefits of 

Climate Action”, 

– ottaa huomioon Global Commission on the Economy and Climate -hankkeen 

ilmastotalousraportin ”Better Growth, Better Climate: The New Climate Economy 

Report”, 

– ottaa huomioon hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) viidennen 

arviointiraportin (AR5) sekä yhteenvetokertomuksen, 

– ottaa huomioon Latvian ja komission 6. maaliskuuta 2015 antaman EU:n ja sen 

jäsenvaltioiden kansallisen panoksen (INDC) ilmastosopimukseen, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 

valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, 

ulkoasiainvaliokunnan, kehitysvaliokunnan, kansainvälisen kaupan valiokunnan ja 

liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot (A8-0000/2015), 

A. katsoo, että ilmastonmuutos on kiireellinen ja mahdollisesti peruuttamaton uhka 

yhteiskunnalle ja biosfäärille, minkä vuoksi kaikkien osapuolten on puututtava siihen 

kansainvälisesti; 

B. toteaa, että vuonna 2014 julkaistussa IPCC:n viidennessä arviointiraportissa esitetyn 

tieteellisen näytön mukaan ilmastojärjestelmän lämpeneminen on vääjäämätöntä; toteaa, 

että ilmasto on muuttumassa ja ihmisen toiminta on pääasiallinen syy havaitulle 

lämpenemiselle 1900-luvun puolivälistä lähtien ja että ilmastonmuutoksen laaja-alaiset ja 

merkittävät vaikutukset ovat jo näkyvillä luonnon ja ihmisten järjestelmissä kaikissa 

maanosissa ja valtamerissä;  

C. ottaa huomioon, että yhdysvaltalaisen NOAA:n (National Oceanic and Atmospheric 

Administration) tuoreimpien tietojen mukaan hiilidioksidin kuukausittainen globaali 

keskimääräinen pitoisuus ilmakehässä ylitti maaliskuussa 2015 ensimmäistä kertaa 

mittausten aloittamisen jälkeen 400 miljoonasosaa; 

D. ottaa huomioon, että EU on vähentänyt päästöjään 19 prosentilla vuonna 2013 vuoteen 

1990 verrattuna Kioton pöytäkirjan puitteissa ja että samaan aikaan sen BKT on kasvanut 

yli 45 prosenttia; 

Pikaiset yleismaailmalliset toimet tarpeen  

1. panee merkille ilmastonmuutoksen aiheuttamien uhkien poikkeuksellisen laajuuden ja 

vakavuuden ja on erittäin huolissaan siitä, että maailma ei ole lähelläkään tavoitetta 

ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta alle kahteen celsiusasteeseen; kehottaa hallituksia 

toteuttamaan viipymättä konkreettisia toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja 

maailmanlaajuisen sopimuksen tekemiseksi vuonna 2015 Pariisissa, jotta tämä tavoite 

voidaan saavuttaa; 
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2. panee merkille, että IPCC:n viidennen arviointiraportin mukaan vuoden 2011 jälkeen 

käytettävissä oleva maailman hiilibudjetti, joka voisi todennäköisesti pitää maapallon 

keskilämpötilan nousun alle kahdessa celsiusasteessa, on 1010 gigatonnia hiilidioksidia; 

korostaa, että kaikkien maiden on hoidettava oma osuutensa ja että toimien viivyttäminen 

lisää kustannuksia ja vähentää vaihtoehtojen määrää; 

Kunnianhimoinen, yleismaailmallinen ja oikeudellisesti sitova sopimus 

3. korostaa, että vuonna 2015 Pariisissa hyväksyttävän pöytäkirjan on oltava alusta alkaen 

kunnianhimoinen ja siinä olisi pyrittävä lopettamaan maailman hiilidioksidipäästöt 

asteittain vuoteen 2050 mennessä tai pian sen jälkeen; kehottaa EU:ta tekemään 

kansainvälisten kumppaneidensa kanssa yhteistyötä tämän saavuttamiseksi;  

4. katsoo, että jos ennen Pariisin konferenssia esitettyjen yhteenlaskettujen  kansallisten 

panosten tavoitetasojen ja kasvihuonekaasujen välttämättömän vähentämistason välillä 

on kuilu, on tarpeen laatia vuonna 2016 alkava työohjelma, jotta voidaan määritellä 

täydentäviä päästövähennystoimenpiteitä; kehottaa toteuttamaan viiden vuoden välein 

kattavan uudelleentarkastelun, jolla varmistetaan täytäntöönpannun mekanismin 

dynaamisuus ja mahdollistetaan vähentämissitoumusten entistä kunnianhimoisempi taso 

uusimman tieteellisen tiedon mukaisesti; kehottaa EU:ta tukemaan oikeudellisesti sitovia 

viisivuotisia velvoitekausia, jotta vältetään tavoitteiden jääminen vaatimattomalle tasolle, 

lisätään poliittista vastuuta ja mahdollistetaan tavoitteiden tarkistaminen tieteellisiä 

vaatimuksia vastaaviksi; 

5. kehottaa yleisesti tehostamaan EU:n ilmastopolitiikkaa, mikä auttaisi vauhdittamaan 

kansainvälistä ilmastokeskustelua ja täyttäisi EU:n sitoumuksen 

kasvihuonekaasupäästöjen 95-prosenttisesta vähentämisestä vuoden 1990 tasosta vuoteen 

2050 mennessä; katsoo, että sitova tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 

50 prosenttia vuoden 1990 tasoihin verrattuna vuoteen 2030 mennessä on absoluuttinen 

minimi, jota vaaditaan pysymiseen oikeilla raiteilla alle kahden celsiusasteen tavoitteen 

suhteen, ja että tavoite on sekä realistinen että kohtuullinen; kehottaa lisäksi asettamaan 

EU:lle vuotta 2030 koskevan sitovan 40 prosentin energiatehokkuustavoitteen, joka 

perustuu kustannustehokasta energiansäästöpotentiaalia koskevan tutkimuksen tuloksiin, 

sekä sitovan tavoitteen, jonka mukaan vähintään 45 prosenttia energian 

kokonaiskulutuksesta on peräisin uusiutuvista energialähteistä; 

6. painottaa, että vuoden 2015 sopimukseen on sisällyttävä tehokkaita keinoja sen 

valvomiseksi, että kaikki osapuolet noudattavat sääntöjä; korostaa, että vuoden 2015 

sopimuksessa on edistettävä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta yhteisiin sääntöihin 

perustuvalla järjestelmällä, johon sisältyvät kirjanpitosäännöt ja seuranta, raportointi ja 

todentaminen; 

Tavoitteet ennen vuotta 2020 ja Kioton pöytäkirja 

7. korostaa erityisesti, että on nopeasti edistyttävä gigatonnikuilun eli tieteellisen analyysin 

ja sopimuspuolten nykyisten sitoumusten välisen eron kuromisessa umpeen vuoteen 2020 

ulottuvalla ajanjaksolla; korostaa, että muilla politiikkatoimilla, kuten 

energiatehokkuudella, huomattavalla energiansäästöllä, uusiutuvalla energialla, 

resurssitehokkuudella sekä fluorihiilivetyjen käytöstäpoistamisella, fossiilisten 
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polttoaineiden tukien asteittaisella lopettamisella ja hiilijalanjäljen yleisen hinnoittelun 

roolin vahvistamisella, on suuri merkitys gigatonnikuilun kuromisessa umpeen; 

8. tarkentaa, että vaikka Kioton pöytäkirjan toinen velvoitekausi on laajuudeltaan rajallinen, 

sitä olisi pidettävä erittäin tärkeänä välivaiheena, ja kehottaa siksi kaikkia osapuolia, 

myös EU:n jäsenvaltioita, ratifioimaan toisen velvoitekauden nopeasti, kun parlamentti 

toteuttaa oman osuutensa hyväksynnän muodossa; katsoo, että nämä ponnistelut ja 

avoimuus ovat välttämättömiä yhteisten pyrkimysten ymmärtämiseksi ja kaikkien 

osapuolten keskinäisen luottamuksen rakentamiseksi Pariisiin konferenssin alla; 

Kaikkien alojen kattavat ponnistelut 

9. kehottaa pääsemään sopimukseen, jossa katetaan alat ja päästöt kokonaisvaltaisesti ja 

vahvistetaan kaikki talouden alat kattavat absoluuttiset tavoitteet sekä päästöbudjetit, 

joilla olisi varmistettava mahdollisimman korkea tavoitetaso; korostaa, että IPCC:n 

havaintojen mukaan maankäyttöön (maatalous- ja metsämaan sekä muun maaperän 

käyttö) liittyy huomattavia kustannustehokkaita mahdollisuuksia hillitsemisen ja 

selviytymiskyvyn parantamisen kannalta; korostaa, että sopimuksessa olisi määrättävä 

kattavasta päästöjä ja maankäytön poistumia koskevasta kirjanpitokehyksestä 

(LULUCF);  

10. painottaa, että ICAOn ja IMOn olisi säänneltävä tehokkaasti kansainvälisen lento- ja 

meriliikenteen päästöjä vuoden 2016 loppuun mennessä asiantilan edellyttämien 

vaatimusten ja kiireellisyyden mukaisesti;  

11. kehottaa EU:ta tehostamaan pyrkimyksiä säännellä fluorihiilivetyjen maailmanlaajuista 

käytöstäpoistamista Montrealin pöytäkirjan nojalla; muistuttaa, että EU on hyväksynyt 

kunnianhimoista lainsäädäntöä fluorihiilivetyjen käytön asteittaiseksi vähentämiseksi 

79 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, sillä ilmastoystävällisiä vaihtoehtoja on laajalti 

saatavana ja niiden mahdollisuuksia on käytettävä täysimääräisesti hyväksi; panee 

merkille, että fluorihiilivetyjen käytön asteittainen lopettaminen on hillitsemistoimien 

kannalta helppoa sekä EU:ssa että sen ulkopuolella, ja kehottaa EU:ta ryhtymään 

aktiivisiin toimiin fluorihiilivetyjä koskevien toimien edistämiseksi maailmanlaajuisesti; 

Ilmastorahoitus: Pariisin sopimuksen kulmakivi 

12. katsoo, että rahoituksella on keskeinen osa sopimuksen saavuttamisessa Pariisin 

konferenssissa ja että tästä syystä on tarpeen valmistella vakuuttava ”rahoituspaketti”, 

jotta voidaan tukea kasvihuonekaasujen suurempia vähentämisponnisteluja ja 

sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin; 

13. pyytää EU:ta sopimaan etenemissuunnitelmasta, jolla ennustettavaa, uutta ja täydentävää 

rahoitusta lisätään nykyisten sitoumusten mukaisesti, kunnes EU saavuttaa sille kuuluvan 

kohtuullisen osan 100 miljardista Yhdysvaltain dollarista vuodessa vuoteen 2020 

mennessä; kehottaa tekemään sopimuksen luotettavasta seuranta- ja 

vastuuvelvollisuuskehyksestä, joka mahdollistaisi ilmastorahoituksen sitoumusten ja 

tavoitteiden täytäntöönpanon tehokkaan seurannan;  

14. kehottaa luomaan konkreettisia sitoumuksia ilmastorahoituksen lisälähteiksi, kuten 

finanssitransaktioveron hyväksyminen sekä päästökauppatulojen ohjaaminen 
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ilmastoinvestointeihin ja liikenteen polttoaineiden hiilijalanjälkeä koskevat maksut; 

kehottaa ryhtymään konkreettisiin toimiin muun muassa aikataulun määrittämiseksi 

fossiilisille polttoaineille annettavien tukien vaiheittaiselle poistamiselle, laatimaan 

kunnianhimoisen etenemissuunnitelman julkisten ja monikansallisten pankkien 

sitoumuksiksi ekologisen siirtymän rahoittamiseksi, antamaan erityisiä julkisia takuita 

vihreiden investointien vauhdittamiseksi sekä antamaan vihreille investointirahastoille ja 

vihreille joukkovelkakirjoille tunnuksia ja veroetuja; 

Sopeutumistoimien avulla kyky sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia  

15. painottaa, että sopeutumistoimien toteuttaminen on välttämätöntä ja että niillä on oltava 

keskeinen rooli uudessa sopimuksessa;  

16. muistuttaa, että kehitysmaat ja varsinkin vähiten kehittyneet maat ja pienet kehittyvät 

saarivaltiot ovat vaikuttaneet ilmastonmuutokseen vähiten mutta ne ovat kaikkein eniten 

alttiina sen haitallisille vaikutuksille ja niillä on kaikkein heikoimmat valmiudet 

sopeutua; kehottaa ottamaan Pariisin sopimuksen keskeiseksi osaksi sopeutumistuen sekä 

vahingot ja menetykset, jotta taataan, että näiden maiden sopeutumistarpeet katetaan niin 

lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä; 

 

Ilmastodiplomatian lisääminen 

17. painottaa tässä yhteydessä, miten tärkeää on, että EU on konferenssissa kunnianhimoinen 

ja keskeisessä asemassa, puhuu kokouksessa ”yhdellä äänellä” ja pyrkii yhtenäisenä 

rintamana pääsemään kansainväliseen sopimukseen; 

18. kehottaa EU:ta jatkamaan ja lisäämään diplomaattisia toimiaan ennen konferenssia ja sen 

aikana, jotta se ymmärtäisi paremmin kumppaneidensa kantoja ja jotta se voisi kannustaa 

osapuolia ryhtymään tehokkaisiin toimiin kahden celsiusasteen tavoitteen 

noudattamiseksi; 

Euroopan parlamentin valtuuskunta 

19. katsoo, että Euroopan parlamentti on integroitava EU:n valtuuskuntaan hyvin, koska 

parlamentin tehtävänä on antaa hyväksyntä kansainvälisistä sopimuksista; odottaa näin 

ollen, että parlamentin sallitaan osallistua EU:n koordinointikokouksiin Pariisissa; 

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä UNFCCC:n sihteeristölle ja pyytämään 

sen välittämistä kaikille Euroopan unioniin kuulumattomille sopimuspuolille. 
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PERUSTELUT 

Ilmaston lämpeneminen on yksi kaikkein vakavimmista ihmiskuntaa uhkaavista haasteista, 

koska sillä on vaikutuksia kestävään kehitykseen, terveyteen ja maailmantalouteen. 

Lämpötilan nousu, jäätiköiden sulaminen sekä yhä useammin toistuvat kuivat kaudet ja tulvat 

ovat merkki siitä, että ilmastonmuutos on todellinen ilmiö. Ilmastonmuutos edellyttää 

kiireellisiä, vastuullisia ja globaaleja toimia, jotka perustuvat kansainvälisen yhteisön 

solidaarisuuteen.  

 

Komissio hyväksyi 25. helmikuuta 2015 tiedonannon ”Pariisin pöytäkirja – Suunnitelma 

ilmastonmuutoksen torjumiseksi vuoden 2020 jälkeen”, jonka tarkoituksena on valmistella 

unionia neuvottelujen viimeiselle kierrokselle ennen Pariisissa 30. marraskuuta – 

11. joulukuuta 2015 pidettävää YK:n 21. ilmastokonferenssia.  

 

EU:n ympäristöministerit hyväksyivät 6. maaliskuuta 2015 virallisesti sitoumuksia vähentää  

unionin kasvihuonekaasupäästöjä. Unioni ja sen jäsenvaltiot sitoutuivat yhdessä sitovaan 

tavoitteeseen vähentää EU:n kasvihuonekaasuja vähintään 40 prosentilla vuoden 1990 

tasoihin verrattuna vuoteen 2030 mennessä. EU toimitti kansallisen panoksensa (INDC) 

ilmastosopimukseen (UNFCCC) sihteeristölle maaliskuussa 2015.  

 

Nämä tavoitteet ovat askel oikeaan suuntaan, mutta niiden pitäisi olla vieläkin 

kunnianhimoisempia. Jos EU:n asemaa kansainvälisissä neuvotteluissa halutaan vahvistaa, 

parlamentin on puolustettava kunnianhimoisia ja realistisia tavoitteita: 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 50 prosentilla vuoden 1990 tasoihin verrattuna 

vuoteen 2030 mennessä, uusiutuvien energialähteiden osuuden lisääminen 

energiayhdistelmässä 45 prosenttiin ja yleisen energiankulutuksen vähentäminen 

40 prosentilla.  

 

Pariisin konferenssissa ei pidä pyrkiä tekemään vaan siellä pitää tehdä todellisia päätöksiä. 

Konferenssi on ratkaiseva vaihe neuvotteluissa uudesta maailmanlaajuisesta 

ilmastosopimuksesta, joka tulee voimaan vuonna 2020.  

 

Pariisin konferenssi ei ole itsetarkoitus vaan alku dynaamiselle ja kehittyvälle prosessille, joka 

mahdollistaa sen, että kansainvälinen yhteisö pääsee oikealle tielle pyrkiessään pysymään 

tavoitteessaan, jonka mukaan ilmaston lämpeneminen jää keskimäärin alle kahteen 

celsiusasteeseen. 

 

Kunnianhimoinen, yleismaailmallinen ja oikeudellisesti sitova sopimus 

 

Pariisin sopimuksen on 

 

– oltava kunnianhimoinen, yleismaailmallinen ja oikeudellisesti sitova, jotta voidaan 

tarjota pitkän aikavälin ratkaisu, joka on verrannollinen meitä kohtaaviin 

ilmastohaasteisiin, ja ottaa huomioon tavoite lämpötilan nousun jäämiseksi alle 

kahden celsiusasteen;  
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–  oltava kestävä ja dynaaminen, jotta sillä voidaan vahvistaa toimia ilmastohäiriöiden 

torjumiseksi, ja mentävä valtioiden alustavia kantoja pidemmälle etenkin pitkän 

aikavälin hillitsemistavoitteen osalta; 

 

– oltava joustava, jotta siinä voidaan ottaa huomioon valtioiden muuttuvat tarpeet ja 

kapasiteetti ja niiden kansallinen tilanne sekä tarjota niille keinot sitoumustensa 

täyttämiseksi; 

 

–  asetettava hillitseminen ja sopeutuminen tasapainoon, jotta autetaan kaikkein 

alttiimpia maita selviytymään ilmastonmuutoksesta paremmin, kannustetaan kestävää 

kehitystä, pidetään lämpötilan nousu alle kahdessa celsiusasteessa ja autetaan 

yksittäisiä maita toteuttamaan ja tehostamaan kansallisia sopeutumissuunnitelmia; 

 

–  annettava voimakas viesti, joka on tarpeen talouden toimijoiden vakuuttamiseksi siitä, 

että on alettava siirtyä kohti vähähiilistä taloutta.  

 

Rahoitusjärjestelyt – Pariisin sopimuksen kulmakivi 

 

Vuoteen 2020 asti kehitysmaille on annettava vuosittain tukea 100 miljardia Yhdysvaltain 

dollaria kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiskustannuksia varten ja sellaisten hankkeiden 

rahoittamiseksi, joilla suojellaan vaarassa olevia yhteisöjä ilmastonmuutoksen vaikutuksilta, 

kuten merenpinnan nousu, pitkittyneet kuivuudet ja satojen vahingoittuminen.  

 

Vuonna 2014 pidetyssä Liman konferenssissa kerättiin yhteensä 10,4 miljardia dollaria 

vihreään ilmastorahastoon (GCF). Esittelijän mielestä tämä ei riitä. Jos aiomme saada 

kehitysmaiden luottamuksen  takaisin, EU:n ja teollistuneiden maiden on ilmoitettava hyvin 

selkeästi, miten ne aikovat kerätä 100 miljardin dollarin apupaketin, josta ilmoitettiin 

Kööpenhaminan konferenssissa vuonna 2009. 

 

Komission 25. helmikuuta 2015 antama tiedonanto on tältä osin valitettavasti epämääräinen, 

vaikka uuden rahoituksen tarjoaminen tulee olemaan Pariisin sopimuksen kulmakivi.  

 

Jotta COP21:ssä annetut sitoumukset toteutuvat, on löydettävä, testattava ja tarjottava 

innovatiivisia rahoitusmekanismeja. Tähän liittyy seuraavaa:  

 

–  hiilelle asetetaan realistinen hinta kaikissa maailman suurissa talouksissa, jotta 

voidaan kehittää ilmastoystävällisiä ratkaisuja; 

 

–  talouden toimijoille tarjotaan kannustimia, jotta ne osoittaisivat tarvittavan suuria 

investointeja siirtymiseen kohti kestävää vähähiilistä taloutta;  

 

– vihreisiin investointeihin tarjotaan erityisiä valtiontakuita; 

 

– Euroopassa käytetään Junckerin suunnitelmassa tarjolla olevia varoja Euroopan 

strategisten investointien rahaston kautta; 

 

– laaditaan kunnianhimoinen etenemissuunnitelma sitoumuksista, jotta valtiot ja 

monikansalliset pankit rahoittavat ekologista siirtymää; 
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–  vihreille investointirahastoille ja vihreille joukkovelkakirjoille luodaan tunnuksia ja 

tarjotaan veroetuuksia; 

 

–  otetaan käyttöön finanssitransaktiovero, jonka tuotosta osa suunnataan vihreisiin 

investointeihin.  

 

Rahoitus tulee olemaan keskeisessä asemassa pyrittäessä varmistamaan sopimuksen 

aikaansaaminen Pariisin konferenssin alla. Näin ollen olisi valmisteltava vakuuttava 

rahoituspaketti sekä kehittyneille maille että kehitysmaille, jotta voidaan lisätä toimia 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin 

sopeutumiseksi.  

 

EU:n on näytettävä esimerkkiä ilmastopolitiikassa  
 

Vaikka esittelijä ajaakin kunnianhimoisempia tavoitteita, hän panee kuitenkin tyytyväisenä 

merkille, että EU antoi panoksena ennen maalikuussa 2015 ollutta määräaikaa, joka oli 

vahvistettu Varsovan päätöksellä. Panoksella on ollut merkittävä vaikutus ja se on vaikuttanut 

EU:n kansainvälisiin kumppaneihin innostavasti. Tätä pitää hyödyntää hyväksymällä 

käytännön toimia vähähiiliseen talouteen siirtymiseksi unionissa.  

Kun vakausvarantoa koskeva työ on saatu päätökseen, komission on aloitettava Euroopan 

hiilimarkkinoita koskevan direktiivin muuttaminen ja valmisteltava järjestelyjä taakan 

jakamiseksi jäsenvaltioiden kesken.  

Unionin on saatava mahdollisimman pian päätöksen prosessi Kioton pöytäkirjan Dohan 

muutoksen ratifioimiseksi ja kannustettava muita osapuolia toimimaan samoin, jotta se voi 

tulla voimaan viipymättä.  

Unionin kunnianhimoiset sitoumukset vaikuttavat ratkaisevasti sen uskottavuuteen 

neuvotteluissa. Unionin on jatkettava kunnianhimoisia ja tehokkaita toimia, joiden 

tarkoituksena on saada aikaan energiajärjestelmän siirtymä vuoteen 2050 mennessä 

käyttämällä sen käytössä olevia keinoja niin ilmasto- kuin energiapolitiikan alalla, mutta 

myös liikenteen, tutkimuksen, innovoinnin, kaupan ja kehitysyhteistyön alalla.  

EU:n tehokas ulkopolitiikka innostaa toimiin 

Euroopan unionin on lobattava kaikkia sidosryhmiä voimakkaasti kaikissa vuonna 2015 

pidettävissä kansainvälisissä kokouksissa COP21:n alla.  

EU:n panoksen on oltava esimerkki muille osapuolille selkeyden, avoimuuden ja 

kunnianhimoisuuden suhteen. EU on onnistunut vähentämään päästöjään 19 prosenttia 

kaudella 1990–2012, jolloin BKT nousi kuitenkin 45 prosenttia. EU:n osuus maailman 

päästöistä laskee edelleen. Kaikki tämä on osoitus siitä, että päästöjen hillitseminen ja 

talouskasvu eivät sulje toisiaan pois.  

Unionin on jatkettava ja lisättävä diplomaattisia ponnistelujaan, jotta se voisi ymmärtää 

paremmin kumppanimaidensa kannat, kannustaa näitä maita toteuttamaan kunnianhimoisia 

toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja toimia yhteistyössä tämän tavoitteen 

saavuttamiseksi.  
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Esittelijä on huomannut, että komissio aikoo järjestää syksyllä 2015 yhdessä Marokon kanssa 

konferenssin, jossa käsitellään kuilua sen välillä, millaisia sitoumuksia osapuolet ovat tehneet 

ja miten voidaan todellisuudessa saavuttaa tavoite lämpötilan nousun jäämisestä alle kahden 

celsiusasteen. Esittelijä kehottaa komissiota kuitenkin varmistamaan, että tapahtuman 

päätavoitteena on edistyminen  Pariisin konferenssissa tehtävän sopimuksen osalta. Tätä 

taustaa vasten syksyllä pidettävän konferenssin olisi kannustettava osapuolia 

kunnianhimoisiin toimiin ja tarjottava foorumi rakentavalle keskustelulle, jossa keskitytään 

käytännön toimenpiteisiin. 

Esittelijä vaatii myös EU:n sisäisten keskustelujen pikaista lisäämistä, jotta päästään 

yhteisymmärrykseen yhteisestä näkökannasta, etenkin mitä tulee kansainvälisissä 

neuvotteluissa esiin tuleviin keskeisiin aiheisiin, kuten rahoitus, valmiuksien kehittäminen ja 

teknologian siirto. 

Pariisin sopimuksen osapuolten tekemien sitoumusten uskottavuus on osin riippuvaista 

muiden toimijoiden kuten kaupunkien, alueiden, teollisuudenalojen ja investoijien toimista. 

Pariisin konferenssin on annettava selkeä viesti näille toimijoille ja tarjottava niille 

kannustimia ryhtyä toimiin. Kannustin voisi olla muun muassa niiden ponnistelujen 

kansainvälinen tunnustaminen. Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO), 

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) ja Montrealin pöytäkirjan osapuolten on myös 

säänneltävä tehokkaasti kansainvälisen lento- ja meriliikenteen päästöjä sekä fluorikaasujen 

tuotantoa ja kulutusta vuoden 2016 loppuun mennessä.  

 

Euroopan unionin on edustettava neuvotteluissa kunnianhimoisimpia tavoitteita. Esittelijä 

katsoo, että unionin uskottavuus kärsii, jos se hyväksyisi sopimuksen, joka ei selkeästikään 

ole riittävä ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi. Unionin on luonnollisesti oltava joustava 

konsensuksen saavuttamiseksi, mutta huonoja kompromisseja ei pidä hyväksyä.  

 

Euroopan parlamentilla on edelleen keskeinen rooli ilmastonmuutoksen vastaisen 

kunnianhimoisen EU-politiikan muotoilussa. Esittelijä haluaakin lopuksi muistuttaa, että 

Pariisin konferenssista saatu oikeudellisesti sitova sopimus tulee parlamentin hyväksyttäväksi 

ennen sen ratifiointia EU:ssa. Parlamentin on näin ollen voitava osallistua täysimääräisesti 

koordinointikokouksiin konferenssin aikana.  

 


