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17.11.2015: Mitä vähintään tarvitaan Pariisista?
Oikeudellisesti sitova, kaikkia maita koskeva
sopimus, jossa mukana ainakin:
1) Pitkän aikavälin globaali tavoite sekä eri
maiden kansalliset sitoumukset (NDC:t)
2) Mikäli kansalliset sitoumukset ulkopuolella, tulee
kuitenkin MRV:n (mittaus, raportointi, verifiointi)
olla sitovasti mukana
=> MRV asetettava edellytykseksi
ilmastorahoitukselle! (sanktiokeino)
3) Kansainvälinen hiilipäästöjen
hinnoittelumekanismi, jonka puitteissa
päästöyksiköt hyväksytään eri alueiden
päästökauppajärjestelmissä
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17.11.2015: Muita näkemyksiä ilmastosopimukseen
BKT per asukas (1000 USD, PPP), 2014

120

•

100

Kiinteä teollisuusmaa/
kehitysmaa -jako
lopetettava
-

80
60

-

40
20
0

•

Non-Annex II –maissa
monia Suomea
rikkaampia maita!
Dynaaminen jako
vähintään, sovitut mittarit
ja rajat

Metsien hiilinielun
laskentasäännöt
tärkeitä Suomelle
-

Tällä hetkellä
epäedulliset
=> Pariisin jälkeen pöydälle
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EK järjestää Pariisissa side eventin
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Mitä Pariisissa sovittiin?
Pariisin sopimus, 12 sivua

•

-
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Johdanto
Yleinen osio (määritelmät, tavoite, yleiset vastuut)
Päästöjen vähentäminen
Trooppinen metsäkato ja metsien heikkeneminen
Päästökauppamekanismit
Sopeutuminen
Vahingot ja menetykset
Ilmastorahoitus
Teknologian kehittäminen ja siirto
Toimintavalmiuksien parantaminen
Koulutus ja kansalaisten tietoisuuden parantaminen
Läpinäkyvyys (toimet, tuki)
Väliarvioinnit
Toimeenpanon ja noudattamisen helpottaminen
Osapuolikokoukset, voimaantulo ja muut loppulausekkeet

Osapuolikokouksen (COP) päätös, 19 sivua
–
–
–
–
–
–
–

Pariisin sopimuksen hyväksyminen
Kansalliset panokset (NDC:t)
Päätökset sopimuksen valmistelujen
käynnistämiseksi
(Alakohdat kuten sopimuksessa, työohjelmia,
sopimuksen tarkennuksia)
Kunnianhimon parantaminen ennen vuotta 2020
Sidosryhmien toiminta
Hallinnolliset ja rahoitusasiat

Sopimuksen tavoite ja väliarvioinnit
• Vahvistaa maailmanlaajuisia ilmastotoimia:

• pitää keskilämpötilan nousu selvästi alle 2°C:ssa pyrkien kohti 1,5 °C:tta
• vahvistaa sopeutumiskykyä ja ilmastokestävyyttä sekä
• muuttaa rahoitusvirrat kohti vähähiilistä kehitystä.

• Ohjaavia arvoja kestävä kehitys ja köyhyyden vähentäminen
• Kaikilta mailta lisääntyviä toimia
•
•
•
•
•
•

päästöjen vähentämiseksi
ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi
ilmastorahoituksen lisäämiseksi
teknologian kehittämiseksi ja siirtämiseksi
toimintavalmiuksien vahvistamiseksi ja
läpinäkyvyyden lisäämiseksi.

• Säännölliset väliarvioinnit 5 vuoden välein, ensimmäinen v. 2023
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Lähde: Harri Laurikka, YM

Päästöjen vähentäminen
• Tavoite:

• saavuttaa globaalien päästöjen huippu mahdollisimman nopeasti
• vähentää päästöjä nopeasti sen jälkeen siten, että päästöt ja hiilinielut ovat tasapainossa 2100 mennessä

• Kansalliset päästötavoitteet:

• ei-sitovia
• mailla velvollisuus valmistella 5 vuoden välein, toimittaa ja ylläpitää päästötavoitteita, pyrkiä
•
•
•
•
•
•

saavuttamaan ne ja laatimaan tarvittavia politiikkatoimia
tulee tiukentua 5 vuoden kierroksilla ja olla kunnianhimoisia
tulee kuvata tarvittavat tiedot
tallennetaan julkiseen rekisteriin
laskentajärjestelmän oltava vahva, säännöt kehitetään
”EU-kupla mahdollinen”
COP-päätös (ei sopimusosassa): ensimmäinen tarkastelu 2018

• Kansalliset vähähiilisen kehityksen strategiat

• COP-päätös: kutsu toimittaa 2050 strategiat 2020 mennessä
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Lähde: Harri Laurikka, YM

Kansallisten panosten merkitys

Lähde: Climate Action Tracker 2015
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Globaalisti valtava haaste
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Lähde: IEA

Päästöjen vähentämistä tukevat mekanismit
• Jo sovittua trooppisen metsäkadon ja metsien heikkenemisen torjuntaan tarkoitettua mekanismia
(REDD+) kehotetaan hyödyntämään

• Päästökauppaa voidaan käydä
•
•

Taattava ympäristöintegriteetti, läpinäkyvyys ja kaksoislaskennan välttäminen
Näihin kehitetään säännöt

• Uusi mekanismi päästöjen vähentämiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen
•
•
•

Mahdollinen kaikissa maissa, ei ainoastaan kehittyvissä maissa
Muistuttaa Kioton pöytäkirjan mekanismeja, mutta lisävaatimus päästöjen vähentymisestä
Säännöt kehitetään

⇒ EK 12.12.: On tärkeää, että maat hyödyntäisivät markkinoiden vetoavun ja saisivat näin toteutettua ilmastotoimensa
mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tämä avaisi myös lisää vientimahdollisuuksia suomalaiselle cleantechille ja
muille ilmastomyönteisille ratkaisuille.
http://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2015/12/12/pariisista-historiallinen-ilmastosopimus-ek-tahdentaa-globaalienpaastovahennysten-toimeenpanoa/
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Läpinäkyvyys
• Ilmastotoimien ja ilmastorahoituksen läpinäkyvyyden lisäämiseksi yhteinen
kehikko kaikkiin maihin
• Joustoa kehittyville maille kapasiteetin mukaan

• Kaikkien maiden toimitettava

• Päästöinventaario (nielut mukana) noudattaen IPCC:n ohjeiden pohjalle rakennettua ohjeistusta
• Tietoja koskien päästötavoitteen saavuttamista ja edistymistä sen saavuttamisen suhteen

• Riippumattomat asiantuntijat tarkastavat tiedot
• Kehittyneille maille velvoite kertoa tuestaan ja tukea kehittyviä maita läpinäkyvyyden
parantamisessa

Lähde: Harri Laurikka, YM
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Yksityiskohtaisempia poimintoja

(1/2)

Erityisen hyvää elinkeinoelämän näkökulmasta Pariisin sopimuksessa:
•

Art 6.2 ja 6.4.: Kv. mekanismin perustamisen salliminen päästövähennysyksiköiden
kaupalle / hiilipäästöjen hinnoittelulle (+ COPin Decisioneissa 137: Hiilipäästöjen
hinnoittelun (carbon pricing) huomioiminen)

•

Art 13.7: Kaikkia maita velvoitetaan raportoimaan läpinäkyvästi päästöistään (vaikka
kansalliset sitoumukset (NDC:t) eivät kaikilla laillisesti sitovia, tulee julkista ja poliittista
painetta päästövähennystoimenpiteiden toteuttamiseen)

•

Art. 5: Metsien hiilinielujen huomiointi ja suositus niiden kasvattamiseksi tavalla, joka ei
metsäisissä maissa kuten Suomessa uhkaa kestävän puunkäytön kasvattamista

•

Art. 1: Viittaus vain v. 1992 YK:n Ilmastopuitesopimukseen, muttei kiinteään
kehitysmaalistaan (Annex II), joka luotiin vasta 1995. Ei lukita asetelmia, kun sopimus koko
vuosisadaksi ja maat kehittyvät
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Yksityiskohtaisempia poimintoja

(2/2)

Huonoa Pariisin sopimuksessa:
• Art. 21: Voimaantulon kattavuus, riittää 55%, kun EU:n alkuperäinen
neuvottelutavoite oli 80% maailman päästöistä
⇒ jotkut suuret päästömaat kuten Intia ja Venäjä voivat halutessaan jättäytyä
ulos ja silti muita koskeva sitova sopimus voimaan

• Yleisesti se, etteivät kansalliset päästövähennyssitoumukset ole
laillisesti sitovia tai sanktio-uhan alla
⇒ EU edelleen ainoa merkittävä talousalue, jolla laillisesti sitovat velvoitteet v.
2030; yritysten kilpailukyvystä ja hiilivuoto-uhkan torjumisesta huolehdittava
siis edelleen ensi vuosikymmenelläkin
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Vaikutuksista EU:n omaan ilmastopolitiikkaan
=> Pariisin ilmastosopimus tukee EU:n valitsemaa suuntaa
•

2030-tavoitteiden uudelleen tarkastelu kilpailijamaiden
kunnianhimon mukaan

⇒ Nykyinen päätavoite-malli kannatettava:
päästöjen vähentäminen oleellisinta, keinot
jäsenmaiden päätettävissä
⇒ Taakanjako jäsenmaille oikeudenmukaisesti!
⇒ Sääntelyähky, Energiaunionin alla 43 esitystä...
⇒ 5 v. välitarkastelut, 1. v. 2023: muut maat ensin EU:n tasolle
ennen kuin EU:n tavoitteita voidaan nostaa

⇒ Vasta 40 %:n ylimenevän osuuden saa hoitaa kv. joustomekanismeilla

•

Ilmastorahoituslupauksissa katsottava myös kokonaisuutta

⇒ Monta kriisiä päällä, mihin EU:lla rahkeita
⇒ Vaadittava myös läpinäkyvää todentamista ja ulkopuolisia
verifiointeja ilmastorahoituksen käyttämisestä sille tarkoitettuihin
asioihin
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Kansallisesta energia- ja ilmastopolitiikasta
•

Parhaillaan päivitettävässä kansallisessa strategiassa pidettävä mielessä Suomen
erityisolosuhteet ja kansainvälinen kilpailukyky

•

Kilpailuetua monipuolisesta, vähäpäästöisestä ja kilpailukykyisestä energiantuotantopaletista ml.
vesivoima, kotimaiset polttoaineet/tuotantomuodot, ydinvoima, LNG
-

Sähkömarkkinoiden toimivuus & toimitusvarmuus?
RES-ohjaus?
Energiaverotus?

•

Energiatehokkuuden ja kiertotalouden
mahdollisuudet

•

EU:n muita kunnianhimoisemmasta
ilmastopolitiikasta aiheutuvien kilpailuhaittojen kompensointi ns. hiilivuotoaloille
=> Tarve säilyy 2030 asti
Pariisista huolimatta
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•

Vauhdilla kasvavat
globaalit cleantechmarkkinat
moninkertaistuvat
kansanvälisen
ilmastosopimuksen
myötä

 Suomalaiselle
ratkaisuille lisääntyvää
vientipotentiaalia
•

Myös
ilmastonmuutokseen
sopeutumiseen
tarvitaan keinoja
for Tekes, 2015

Ilmastoratkaisut vahvasti esillä Pariisissa
• Päästövähennysitoumusten lisäksi lukuisia muita julkistuksia ilmastotoimien
lisäämiseksi, mm.:
− Useita kansallisia ilmoituksia ilmastorahoituksen lisäämisestä 2016-2020
− 20 maata + 28 investoijaa: 10 mrd USD 2020 mennessä päästöttömän energian
tutkimukseen
− 120 maata: aurinkoenergiaan 100 mrd USD 2030 mennessä;
− 37 maata: metsien hävitys -50% 2020 mennessä ja -100% 2030 mennessä +
uudelleen metsitys n. Intian kokoinen maa-ala
− 700 kaupunkia: vain uusiutuvaa energiaa 2050 mennessä, päästöt -80 %

 Vauhdittavat osaltaan ilmastobisnestä
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Myös sijoittajat Pariisin myötä entistä aktiivisempia
Sijoittajat seuraavat mm.:
Kohteidensa
kasvihuonekaasupäästöjä
Kohteidensa ”altistumaa”
fossiiliselle tai puhtaalle
teknologialle, ml. investoinnit
Puhtaan teknologian
sijoituskohteita.
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Johtopäätöksiä
•

Suomen elinkeinoelämän kannalta Pariisin ilmastosopimus oli iso askel oikeaan suuntaan
=> Kohti tasapuolisempia kilpailuolosuhteita ja kasvavaa cleantech-kysyntää




•

Olennaista on seuraavaksi:




•

Varmistaa Pariisin sopimuksen ripeä ratifiointi eli hyväksyntä eri maissa
Aloittaa päästölupausten toimeenpano ja niiden valvonta
Kehittää kv. säännöt päästömarkkinoille, hiilinielujen laskennalle yms.

Kattava ja kunnianhimoinen ilmastosopimus tuo toteutuessaan 3-kertaisen hyödyn:
-
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Parisiin ilmastosopimus voi siis tuoda uutta talouskasvua ja työpaikkoja Suomeen
Kilpailu globaaleilla cleantech-markkinoilla on kovaa, mutta voimakkaasti kasvavalta markkinalta löytyy siivu
suomalaisillekin yrityksille, kunhan pidämme huolta yritystemme edellytyksistä investoida, kehittää teknologiaa ja
työllistää. Näin Suomi voi olla globaalisti kokoaan suurempi toimija ilmastonmuutoksen hillitsemisessä
Perusteollisuuden kilpailukyvystä huolehtiminen on tärkeää myös tässä mielessä, sillä monet cleantech-ratkaisumme
kumpuavat sieltä.

Päästöt vähenevät aidosti eivätkä vain siirry maasta toiseen
Yritykset saavat kansainvälisessä kaupassa tasapuolisemman kilpailukentän riippumatta siitä, missä maassa ne toimivat
Tiukentuvat päästövähennystavoitteet luovat valtavat maailmanlaajuiset markkinat puhtaalle teknologialle, jolloin
suomalaisten cleantech-yritysten vientipotentiaali kasvaa.

Kiitos!
Mikael.Ohlstrom@ek.fi
Puh. 050 468 1022
Twitter: @MikaelOhlstrom
www.ek.fi/ilmastoneuvottelut

