
Politiikkasuositus

www.ilmastopaneeli.fi

Kansainväliset 
ilmastoneuvottelut

Riosta Pariisiin
Vuonna 1992 Rio de Janeirossa solmitun YK:n ilmastosopimuksen tavoite on 
vaarallisen, ihmisen toiminnasta aiheutuvan ilmastonmuutoksen torjuminen. 
Tämän saavuttamiseksi päämääränä on nyt uusi ilmastosopimus Pariisissa 
joulukuussa 2015. Tavoitteena on, että kaikki maat osallistuisivat päästöjen 
vähentämiseen ja liittyisivät uuteen sopimukseen vuodesta 2020 eteenpäin. 
Neuvotteluissa maat ovat jakautuneet noin 15 eri neuvotteluryhmään. Suomi 
ja muut EU-maat neuvottelevat yhdessä.

Pariisin sopimuksessa löydettävä ratkaisu:
1. Riittävän kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet Pariisissa ja 

sen jälkeen. Nykytiedon valossa Pariisin sopimus ei todennäköisesti tule 
riittämään kahden asteen tavoitteen saavuttamiseen. Siksi neuvotellaan 
myös jatkotoimista Pariisin jälkeen.

2. Ilmastorahoitus, erityisesti selvyys siitä, mistä lähteistä Kööpenhami-
nassa luvattu 100 miljardin vuosittainen ilmastorahoitus järjestyy v. 2020 
mennessä, miten ilmastorahoitusta jatketaan sen jälkeen ja mitkä ovat 
julkisen ja yksityisen sektorin roolit tältä osin.

3. Maiden päästövähennysvastuiden määrittely ottaen huomioon 
niiden nykyiset päästöt ja taloudellisen kehitysasteen. Tällä hetkellä  
maat on jaettu teollisuusmaihin ja kehittyviin maihin v. 1990 tilanteen 
mukaan. Ainoastaan teollisuusmaiden ryhmälle on asetettu sitovat 
päästövelvoitteet. 

70%

Kymmenen suurinta kuormittajaa 
tuottavat yli 70 % maapallon 
kasvihuonekaasupäästöistä. 

KIINA, YHDYSVALLAT, EUROOPAN 
UNIONI, JAPANI, INTIA, BRASILIA, 
MEKSIKO, IRAN, SAUDI-ARABIA, 

ETELÄ-AFRIKKA

Maat on tällä hetkellä jaettu YK:n ilmasto-
sopimuksessa kahteen ryhmään:

• Noin 40 sellaista maata, jotka olivat 
teollistuneita kun jaottelu tehtiin  
90-luvun alussa, ml. EU-maat,  
Yhdysvallat, Kanada, Japani,  
Australia, Uusi-Seelanti, Venäjä,  
Ukraina jne.

• Kaikki loput maailman maat

• Pariisin sopimukseen on sisällytettävä velvoitteita ja kannustimia, 
jotka laskevat globaalit päästöt YK:n jäsenmaiden hyväksymän 
kahden asteen tavoitteen mukaiselle tasolle.

• Apua tarvitsevia kehitysmaita on tuettava teknologiayhteistyöllä 
ja rahoituksella, ml. vihreän ilmastorahaston kautta.

• Maailmanlaajuinen ilmastosopimus tarjoaa merkittäviä mahdol-
lisuuksia Suomen puhtaalle teknologialle. Suomi tarvitseekin 
uusia mahdollisuuksia luovaa ilmasto- energia- ja elinkeinopo-
litiikkaa, koska vähäpäästöiselle teknologialle on odotettavissa 
suuret globaalit markkinat. 

• Lisäksi on huolehdittava siitä, että metsiin sitoutuva hiili otetaan 
päästölaskelmissa huomioon oikeudenmukaisesti ja hyvää  
metsänkäyttöä edistävästi. 

POLITIIKKASUOSITUS

Suomen on toimittava aktiivisesti ilmastoneuvottelujen  
edistämiseksi sekä kunnianhimoisen, maailmanlaajuisen 

 ilmastosopimuksen aikaansaamiseksi 40 
MAATA
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Joulukuu Uusi sopimus on määrä 
hyväksyä Pariisissa.

Kesäkuu Neuvottelut Pariisin sopimuksesta 
jatkuvat. Neuvottelijat kokoontuvat ennen 
Pariisia myös syyskuussa ja lokakuussa.

Joulukuu Maita pyydetään lähettämään 
YK:lle tieto omasta panoksestaan Pariisin 
sopimuksessa hyvissä ajoin ennen Pariisin 
kokousta, mahdollisuuksien mukaan maa-
liskuun loppuun 2015 mennessä.
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Maaliskuu Neuvotteluteksti lähetetään 
virallisesti tiedoksi YK:n ilmastosopimuksen 
196:lle osapuolelle. EU ilmoittaa virallisesti 
YK:lle, että aikoo Pariisin sopimuksessa 
vähentää päästöjä 40% vuoden 1990 
tasosta välillä 2020–2030.

Helmikuu Hyväksytään virallinen neuvot-
teluteksti, jonka varaan Pariisin sopimus on 
määrä rakentaa.
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Neuvottelut uudesta ilmastosopimuksesta 
käynnistyvät keväällä 2012 tavoitteena  
hyväksyä sopimus Pariisissa 2015. Valmis-
televia neuvotteluja käydään 2012–2014.

Kööpenhaminan ilmastokonferenssiin 
osallistuvat ensimmäistä kertaa valtioiden 
päämiehet ja saavutetaan poliittinen sopu 
2012 jälkeisistä ilmastotoimista. Päätöksiä ei 
kuitenkaan pystytä virallisesti hyväksymään 
vastustuksen takia.

Käynnistetään neuvottelut, joiden tavoittee-
na on tehostaa kansainvälistä ilmastoyh-
teistyötä Kioton ensimmäisten velvoitteiden  
(2012) jälkeen.

Kansainvälisen yhteistyön keskiössä 
v. 1992 solmittu YK:n ilmastonmuutosta 
koskeva puitesopimus.

Päätetään käynnistää neuvottelut uudesta 
maailmanlaajuisesta ilmastosopimuksesta, 
joka soveltuisi v. 2020 jälkeen. Samalla 
sovitaan Kioton pöytäkirjan päästövelvoit-
teiden kiristämisestä kaudelle 2013–2020.

Kioton pöytäkirjan ensimmäiset päästö-
velvoitteet sitovat sopimukseen liittyneitä 
teollisuusmaita vuosina 2008–2012.

YK:n ilmastosopimusta on täydennetty 
v. 1997 Kioton pöytäkirjalla, jossa sitovat 
päästövelvoitteet vain liitteen I mailla  
(=40 maata).

2010Kaikki osapuolet hyväksyvät Kööpenhami-
nan sovun pääkohdat ja niitä täydennetään. 
Perustetaan Vihreä ilmastorahasto, Tekno-
logiamekanismi sekä Sopeutumiskomitea  
ja sovitaan muista uudistuksista.

Visualisoitu aikajana ilmastoneuvotteluista

2013


