
• Konkreettiset toimenpiteet 
päästövähennyskuilun 
kiinnikuromiseksi.

• UNFCCC:n piiriin kuuluville 
teknologia- ja 
rahoitusinstituutioille 
mahdollisuus tukea 
päästökuilun kuromista 
edistäviä aloitteita.

• Selkeä ohjeistus jokavuotisen 
korkean tason kokouksen 
tueksi.

•  Puitteet ns. ambition-
mekanismille.

• Suomen ei pitäisi tyytyä 
vähimmäistasoon.

•  Mekanismi toimenpiteiden valvomiseen ja analysointiin.
• Ilmastorahoitus, sopeuttaminen sekä vahinkojen ja 

menetyksien korvaamismekanismit keskeisiä.
• Sopeutumiselle sekä vahingoille ja menetyksille omat 

globaalit tavoitteensa.
• Maankäyttö- ja metsäsektorin päästöjen vaikutus täytyy 

ottaa täysimääräisesti lukuun.

Vuoden 
2020 jälkeen

Ennen 
vuotta 2020

• Vaikeimmista 
neuvotteluaiheista, kuten 
oikeudenmukaisuus, vahingot ja 
menetykset, ilmastorahoitus ja 
tekstin oikeudellinen muoto, 
sovittava etukäteen. 

Prosessin puutteiden 
oikominen

ONNISTUNUT ILMASTOSOPIMUS

• Sopimustekstiä on lyhennettävä ja 
selkiytettävä. 



ONNISTUNUT ILMASTOSOPIMUS

1. Päästövähennysvajeen kurominen umpeen ennen vuotta 2020

• Tarvitaan konkreettisia ja suunniteltuja toimenpiteitä, jotta kuilu tarvittavien päästövähennyksien 
sekä ilmoitettujen vähennyksien välillä saadaan aisoihin. YK:n ympäristöohjelma UNEPin mukaan ero 
oli vuonna 2014 maailmanlaajuisesti 8–10 GtCO2e. 

• UNFCCC:n piiriin kuuluvien teknologia- ja rahoitusinstituutioiden tulee saada mandaatti tukea 
konkreettisia aloitteita, joilla nykyinen päästökuilu saadaan suljettua joko edistämällä uusiutuvaa 
energiaa ja energiatehokkuutta tai maankäyttösektorin avulla. 

• Selkeän ohjeistuksen tarjoaminen jokavuotisen korkean tason kokouksen tueksi, jotta ylimääräiset 
toimenpiteet ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi saadaan kiireellisellä aikataululla käyntiin. Tämä 
pitää sisällään lisättyä taloudellista tukea, teknologian siirtoa sekä valmiuksien kehittämistä. 

• Vuoden 2020 jälkeisten raamien tulisi luoda puitteet ns. ambition-mekanismille, jotta aiottujen 
kansallisten kontribuutioiden (INDC) jättämä väistämätön kunnianhimovaje voidaan kuroa. 

• Vaikka Suomi toimeenpanee ennen kaikkea EU:n ilmastopolitiikkaa ja on sitoutunut omiin maakoh-
taisiin tavoitteisiinsa, tulisi kotimaassa tarttua tilaisuuteen saavuttaa luvattua korkeammat pääs-
tövähennykset eikä tyytyä ulkopuolelta määriteltyyn vähimmäistasoon. Moni EU-maa on rohkeasti 
määritellyt omat EU-tasoa kunnianhimoisemmat tavoitteensa – tästä tulisi ottaa mallia.

2. Vuoden 2020 jälkeisen vajeen supistaminen

• Ilmastosopimuksen piiriin on rakennettava mekanismi, joka vastaa toimenpiteiden valvomisesta ja 
analysoinnista sekä tavoitteiden korotuksesta oikeudenmukaisella tavalla, jotta lämpötilannousu 
voitaisiin rajoittaa 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. 

• Ilmastorahoituksen, sopeuttamisen sekä vahinkojen ja menetykset –mekanismien on oltava keskei-
sessä asemassa ilmastosopimuksessa. 

• Sopeutumiselle sekä vahingoille ja menetyksille on asetettava omat globaalit tavoitteensa, jotta 
kummankin osa-alueen vahvistamista tullaan lisäämään. 

• Maankäyttö- ja metsäsektorin päästöjen vaikutus täytyy ottaa täysimääräisesti lukuun, jotta 
päästötavoitteissa olisi mahdollista pysyä. 

3. Prosessin puutteet tulee oikoa

• Tarvitaan selkeä prosessi sovitun aikataulun puitteissa, jotta voidaan varmistaa, että kriittiset 
kohdat käsitellään tarpeeksi ajoissa ennen Pariisiin viimeisiä neuvottelutunteja. Tämä pitää sisällään 
etenkin oikeudenmukaisuuskysymykset, vahingot ja menetykset, tekstin oikeudellisen muodon ja 
yhteiset mutta eritellyt vastuut.

WWF:N MIELESTÄ SEURAAVAT ELEMENTIT OVAT ILMASTOSOPIMUKSEN KANNALTA KESKEISIÄ:




