EU:N ILMASTOPOLITIIKKA
ILMASTOLAKI
Euroopan komissio on antanut esityksensä ensimmäisestä eurooppalaisesta ilmastolaista. Se
pohjaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan eli
ns. Green Dealiin, joka esiteltiin vuoden 2019 lopussa. Ilmastolain tarkoitus on viedä ilmastotavoitteet
lainsäädäntöön, joka pakottaa jäsenmaat toimimaan
sen mukaisesti.

PARIISIN SOPIMUS JA YK:N
KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET
Globaalisti pyrkimys on rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen.
Se on Pariisin sopimuksen, ensimmäisen globaalin
ilmastosopimuksen, tavoite. Siitä sovittiin joulukuussa 2015.

Kaikki päästöjen kannalta olennainen lainsäädäntö
on määrä päivittää lähivuosina.

EUROOPAN VIHREÄN KEHITYKSEN
OHJELMA ELI GREEN DEAL
Euroopan komissio on ehdottanut 55 % päästövähennyksiä, mutta Euroopan parlamentti vaati lokakuussa
2020 jopa 60 % päästövähennystavoitetta. Eurooppa-neuvosto käsittelee esitystä todennäköisesti
joulukuussa 2020.
Puhutaan oikeudenmukaisesta siirtymästä. Samalla, kun teollisuutta ohjataan esimerkiksi uusiutuvan
energian käyttöön varmistetaan, että syntyy uusia
työpaikkoja ja kompensoidaan tulojen menetyksiä.
EU:n tavoitteena on ilmastoneutraali yhteiskunta vuoteen 2050 mennessä. Ilmastoneutraalius tarkoittaa,
että yhteiskunta tuottaa vain sen verran päästöjä kuin
se pystyy sitomaan ilmakehästä.

Samana vuonna päätettiin YK:n kestävän kehityksen
tavoitteista, ns. Agenda2030:sta, joissa on määritelty
kehitystavoitteet kaikille maille ja kaikille toimialoille.

VAIKUTTAMINEN OMALLA TOIMINNALLA
Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen
edellyttää kaikkien toimijoiden osallistumista ja niin
kutsuttua systeemistä muutosta. Tarvitaan poliittista
ohjausta, yritysten innovaatioita ja kuluttajakäyttäytymisen muutosta. Jokainen voi edistää kiertotaloutta,
vähentää omaa kulutustaan, suosia joukkoliikennettä
ja tehdä vain vastuullisia ostoksia.
Kiertotalous on talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti
lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen
ja kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan
niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita.

On myös tärkeää opiskella ilmastonmuutoksesta ja
siitä, miten muutokset vaikuttavat eri toimialoihin,
esimerkiksi energiantuotantoon, liikenteeseen, rakentamiseen, maatalouteen tai tekstiiliteollisuuteen.

NUORTEN ÄÄNI ESIIN

Minäkin pystyin muuttamaan tottumuksiani.

PÄÄTÖKSENTEON AIKAJANA
Marraskuu 2019
Euroopan parlamentti on vaatinut kunnianhimoisempaa ilmastolainsäädäntöä EU:lle, ja se julisti
28.11.2019 ilmastohätätilan.
Joulukuu 2019
Eurooppa-neuvosto hyväksyi vuoden 2050
ilmastoneutraalius-tavoitteen.
Joulukuu 2019
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma julkaistiin.
Maaliskuu 2020
Euroopan komissio ehdotti eurooppalaista
ilmastolakia.
Lokakuu 2020
Euroopan parlamentti hyväksyi ehdotuksen, mutta
vaati 60 % päästövähennystavoitetta ja ilmastonmuutosneuvoston perustamista. Komissio päivitti
päästövähennystavoitettaan vähintään 55 prosenttiin.
Joulukuu 2020
Eurooppa-neuvosto käsittelee esitystä.
Kesäkuu 2021
Euroopan komissio antaa lainsäädäntöehdotuksia
jäsenmaille.

LISÄTIETOJA

Osaava tulevaisuus.

•

EU:n strategia: Euroopan komissio (englanniksi)
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en

Toivoon tarvitaan tekoja.

•

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma – Green Deal
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fi

•

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet:
Valtioneuvoston kanslia
https://kestavakehitys.fi/agenda-2030

•

Pariisin sopimus 2015: Eurooppa-neuvosto
https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/climate-change/paris-agreement/

•

Euroopan komission Suomen edustusto: https://
ec.europa.eu/finland/news/greendeal_200917_fi

Luota, innosta, kannusta!
Ei voi väittää, ettei voi: lentämisen
lopettaminen, etäkokoukset, lähimatkailu,
luontosuhde, luonnon elpyminen.

