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Asia:  WWF:n lausunto Suomen kantaan ”Pariisin pöytäkirja – suunnitelma 

ilmastonmuutoksen torjumiseksi vuoden 2020 jälkeen.” 
 
 
WWF kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa.  
 
WWF:n lausunnon sisältämät keskeisimmät viestit pohjautuvat EU-komission tiedonantoon 
COM (2015) 81 Final, Suomen kannan ensimmäiseen (10.4.2015) sekä päivitettyyn versioon 
(4.9.2015) ja Bonnin neuvottelukokouksissa saavutettuihin tuloksiin. 
 
 
Päästökuilun kurominen umpeen: toimet ennen vuotta 2020 ja vuoden 2020 jälkeen 
 
Yksi keskeisimmistä huolenaiheista Pariisin ilmastosopimukseen liittyen on 
päästövähennystoimien riittävyys. WWF suosittelee, että Suomen kannassa tehdään selkeitä 
ehdotuksia vuotta 2020 edeltävän ajan ja vuoden 2020 jälkeisen ajan hillitsemistoimien 
vahvistamiseksi osana Pariisin sopimusta. 
 
Tieteen sanoma on yksiselitteinen: päästöjen on saavutettava huippunsa pian ja lähdettävä 
välittömästi jyrkkään laskuun, joten maailmanlaajuisen energiamurroksen on tapahduttava 
pikimmiten. Mikäli haluamme pysyä todennäköisesti1 alle kahden asteen keskilämpötilannousun 
rajoissa, käytämme kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) arvioiden mukaan nykyisillä 
päästötrendeillä hiilibudjettimme loppuun jo alle 20 vuodessa. YK:n ympäristöjärjestö UNEP:n 
laskujen mukaan olemme pahasti jäljessä tarpeellisista vähennystoimista ennen vuotta 2020, 
sillä kahden asteen kehityskaaren mukainen päästöjen leikkaus vaatii lisätoimia 8-10 gigatonnia 
CO2-ekv edestä2. Puhutaankin siis päästökuilusta. Koska Pariisissa solmittava ilmastosopimus 
astuu voimaan vasta vuonna 2020, on sitä ennen tehtävillä päästötoimenpiteillä kiire. Siksi 
vuonna 2011 pidetyn Durbanin ilmastokokouksen tuloksena luotiin niin sanottu Workstream 2, 
jotta päästökuilu voitaisiin kuroa umpeen erillisillä toimilla ennen vuotta 2020. Jotta Workstream 
2:n avulla voitaisiin sulkea päästövähennysten gigatonnikuilu, tarvitaan entistä vankemmat 

                                                 
1 IPCC:n mukaan todennäköisyys on 66 %, ei siis 100 %.  
2 The Emission Gap report, 2014. UNEP. 
http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/Documents/AGF_reports/AGF%20Repor
t.pdf 



raamit, jotka ohjaavat voimakkaasti kohti täytäntöönpanoa sekä toimien rahoittamista. 
Toistaiseksi Workstream 2 on ollut ennen kaikkea tiedonjakoa ja mahdollisten 
päästövähennystoimien identifioimista. Parhaimmillaan Workstream 2 voi toimia prototyyppinä 
mekanismille, jota tarvitaan myös vuoden 2020 jälkeisen päästökuilun umpeen kuromiseen. 
Suomen kannassa tuetaan vuotta 2020 edeltäviä päästövähennystoimia. Kuitenkaan EU-
komission tiedonannossa tai Suomen kannassa ei tarkenneta, kuinka siirrytään 
välttämättömään toimeenpanoon seuraavan viiden vuoden aikana.  
 
Ilmastonsuojelun puitesopimuksen (UNFCCC) sihteeristö esitteli 4.9.2015 Bonnin 
neuvottelukokouksen aikana 29 maan tiedoista tehdyn koosteen kansallisten 
päästövähennysaikeiden (INDC) riittävyydestä. Nämä kattavat 70 % energiantuotantoon 
liittyvistä hiilidioksidipäästöistä (suunnitelmat ovat vuoden 2020 jälkeiselle ajalle)3 ja arvioiden 
mukaan lupaukset muuttavat päästöjen kehitysrataa jonkin verran, mutta eivät tarpeeksi. Jo 
ennen tätä on ollut selvää, että kansalliset päästövähennysaikeet vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 
ovat riittämättömät lämpötilan nousun pitämiseksi alle kahdessa asteessa4, ja olemme matkalla 
vähintään 2,6 asteen lämpötilannousuun. Vaikuttaa siltä, että vuotta 2020 edeltävä 
päästövähennyskuilu säilyy ja kasvaa vuoden 2020 jälkeen, ellei sovita mekanismista, jonka 
puitteissa on mahdollista kiristää tavoitteita.  
 
Workstream 2:sta tehtäneen lailliselta muodoltaan osapuolten päätös5. On tärkeää, että 
Suomen kannassa heijastuu tarvittava kunnianhimo ennen vuotta 2020 Workstream 2:n alla. 
Päästökuilun olemassaolo tulee tunnustaa sekä sen suuruus tulee mainita selkeästi. Prosessin 
tulee luoda mahdollisuus olemassa olevien päästövähennyslupausten korottamiselle sekä 
tarjota tarpeeksi poliittista että taloudellista pääomaa, jotta ylimääräisiä päästövähennystoimia 
voidaan tukea (esimerkiksi Green Climate Fundin ja Climate Technology Centre and Networkin 
kautta).  
 
Myös vuoden 2020 jälkeisen kuilun sulkeminen tulee mahdollistaa. Päästövähennystavoitteiden 
kiristämisen oltava mahdollista vuoden 2020 jälkeen ja tehdyistä sitoumuksista tulee pitää 
kiinni.  
 
Ilmastorahoitus 
 
EU-komission tiedonannossa ilmastorahoitusta on käsitelty useassa eri kohdassa, samoin kuin 
Suomen keväällä julkaistussa kannassa. Uudemmassa kannanotossa ilmastorahoitus 
mainitaan ainoastaan puhuttaessa tarkastelusykleistä. WWF suosittelee Suomen kannanoton 
päivittämistä siten, että ilmastorahoituksen lisäämiselle vuoteen 2020 mennessä luodaan 
selkeä tiekartta ja että vuoden 2020 jälkeiselle ajalle luodaan ennustettavat puitteet. Näihin olisi 
sisällytettävät julkiset, kehitysyhteistyövarojen ulkopuoliset ja innovatiivisista rahoituslähteistä 
saadut rahat. Perustelumme löytyvät alla. 

                                                 
3 Varsinainen loppuraportti yhteenlasketuista päästövähennysaikeista (INDC) julkaistaan 1. 
marraskuuta. 
4 IEA (2015) & Climate action tracker (2015) 
5Alkuperäinen termi ”COP Decision” 



 
Ilmastorahoituksen puutteellisuuden on ennakoitu olevan yksi Pariisin ilmastokokouksen 
keskeisimmistä kynnyskysymyksistä. YK:n Kööpenhaminan ilmastokokouksessa vuonna 2009 
päätettiin kehitysmaille suunnatusta ilmastorahoituksesta sekä sopeutumis- että 
päästövähennystoimiin. Kehittyneet maat sitoutuivat rahoittamaan kehitysmaiden ilmastotoimia 
lyhyellä aikavälillä yhteensä 30 miljardilla dollarilla vuosina 2010–2012 (ns. Fast Start Finance) 
ja rahoituksen kasvattamisesta pitkällä tähtäimellä 100 miljardin dollarin vuositasolle vuoteen 
2020 mennessä. Toistaiseksi annetut rahoituslupaukset ovat kuitenkin kaukana tästä 
summasta, ja Maailmanpankki arvioi kuilun olevan vielä huhtikuussa 70 miljardia6. Tällä hetkellä 
rahoituskysymysten ratkaisu on siirtynyt osittain YK-prosessien ulkopuolelle ja onkin 
oletettavaa, että tilanne muuttuu selkeämmäksi Limassa pidettävän Maailmanpankin kokouksen 
yhteydessä 9. lokakuuta. 
 
Kehitysmaiden mukaantulo maailmanlaajuiseen ilmastosopimukseen on yleisesti nähty olevan 
riippuvainen siitä kuinka kehittyneet maat pystyvät pitämään 100 miljardin dollarin 
lupauksensa7. Saksa on luvannut kaksinkertaistaa oman rahoituspanoksensa vuoteen 2020 
mennessä, jotta rahoituksesta ei muodostuisi kynnyskysymystä ilmastosopimuksen 
aikaansaamiseksi8. Koska ilmastotoimet ennen vuotta 2020 vaativat resurssipohjan sekä 
rahallisesti että teknologiansiirtona täytäntöönpanon varmistamiseksi, täytyy 
rahoituskeskustelussa kiinnittää huomiota vuotta 2020 edeltäviin rahoitussitoumuksiin.  
 
Vuoden 2020 jälkeinen rahoitus on niin ikään kriittisessä roolissa ja rahoituskysymysten tulee 
olla osa itse sopimustekstiä. Nykymuodossaan Pariisin ilmastosopimuksen pohjateksti (ns. Co-
Chairs’ tool, joka päivitetään keskustelupaperin9 muotoon lokakuun ensimmäiseen viikon 
aikana) sisältää muutamia mahdollisuuksia rahoituspohjan varmistamiseksi, etenkin 
innovatiivisten rahoituslähteitä hyödyntämällä. Innovatiivisia rahoituslähteitä ovat mm. 
päästökaupasta saadut tulot, rahoitusmarkkinavero, fossiilisten polttoaineiden tukien 
uudelleenohjaaminen, hiilidioksidiverot, sekä lentoliikenteen ja merenkulun maksut10. 
Innovatiiviset rahoituslähteet tarjoaisivat myös kaivattua ennustettavuutta, vaikka 
yhteiskuntiemme muuttuessa vähähiiliseksi joidenkin lähteiden tarjoamat tulot luultavasti 
pienenevät. Siitä nämä voivat kattaa ison osan tarvittavasta rahoituksesta, ja ne tulisi sisällyttää 
Pariisin sopimukseen11. 

                                                 
6 World Bank, 2015, Closing the $70 Billion Climate Finance Gap. 
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/04/09/closing-the-climate-finance-gap 
7 Esimerkiksi Presidentti Hollanden puhe (25.8.2015) 
http://www.english.rfi.fr/environment/20150825-cop21-accord-impossible-without-financial-
commitments-says-french-president 
8 http://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2015/05_en/2015-05-19-rede-merkel-
pkd_en.html 
9 Alkuperäinen termi ”non-paper”. 
10 High-Level Advisory Group on Finance ja Leading Group on Innovative Finance ovat 
keskustelleet eri vaihtoehdoista jo useamman vuoden ajan. Kts. 
http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/Documents/AGF_reports/AGF%20Repor
t.pdf 
11 Para 82, puheenjohtajien työkalun toisessa osassa ja para 54 ja para 64 kolmannessa osassa.  



 
Vaikka yksityissektorin lisääntyvä rooli ilmastoystävällisten toimien toteuttamisessa on 
tervetullut lisä, on 100 miljardin oltava julkista rahoitusta. Vain julkinen rahoitus voi taata sen, 
että kaikista ilmastonmuutokselle haavoittuvimmat saavat tarvitsemaansa tukea. Yksityisellä 
rahalla on vaikea tavoittaa vähiten kehittyneitä maita ja kaikkein köyhimpiä ihmisiä. 
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ei houkuttele puoleensa yksityissektorin investointeja, ja 
jää väistämättä lapsipuolen asemaan, mikäli raha ei ole julkista. Vahingot ja menetykset ovat 
vielä selkeämmin julkisesta rahoituksesta riippuvaista. Tämän lisäksi sen on oltava myös uutta 
rahaa. On varmistettava, että ilmastorahoitus ei nakerra perinteisen kehitysyhteistyön 
määrärahoja, joita on jo Suomessa leikattu rankasti. Ilmastorahoituksen ja kehitysyhteistyön 
määrärahojen budjetti tulisi pitää tiukasti erillään. 
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