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13.6.2017 A8-0208/50 

Tarkistus  50 

Julia Reid 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten 

täyttämiseksi 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(1) Lokakuun 23–24 päivänä 2014 

kokoontuneen, vuoteen 2030 ulottuvia 

ilmasto- ja energiapolitiikan puitteita 

käsitelleen Eurooppa-neuvoston 

päätelmissä hyväksytään sitovaksi 

tavoitteeksi vähentää EU:n 

kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 

mennessä koko talouden laajuisesti 

vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 

tasoihin verrattuna. Maaliskuussa 2016 

kokoontunut Eurooppa-neuvosto vahvisti 

tavoitteen. Ympäristöneuvosto hyväksyi 6 

päivänä maaliskuuta 2015 pidetyssä 

kokouksessaan virallisesti tämän unionin 

ja sen jäsenvaltioiden sitoumuksen niiden 

suunniteltuna kansallisesti määriteltynä 

panoksena. 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

13.6.2017 A8-0208/51 

Tarkistus  51 

Julia Reid 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten 

täyttämiseksi 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(2) Eurooppa-neuvoston lokakuussa 

2014 antamissa päätelmissä todettiin, että 

unionin olisi pyrittävä saavuttamaan 

tavoite yhteistoimin mahdollisimman 

kustannustehokkaasti siten, että päästöjä 

vähennetään vuoteen 2030 mennessä 

vuoden 2005 tasosta 

päästökauppajärjestelmän kattamilla 

aloilla 43 prosentilla ja EU:n 

päästökauppajärjestelmän ulkopuolisilla 

aloilla 30 prosentilla; kunkin maan osuus 

vähennyksistä olisi suhteutettava sen 

BKT:hen asukasta kohti. Kaikkien 

talouden alojen olisi annettava 

panoksensa näiden päästövähennysten 

saavuttamiseen ja taakka olisi jaettava 

kaikkien jäsenvaltioiden kesken 

noudattaen tasapuolisesti 

oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden 

näkökohtia siten, että jos jäsenvaltioiden 

BKT asukasta kohti on yli unionin 

keskiarvon, niiden kansallisia tavoitteita 

olisi suhteutettava niin, että niissä 

heijastuu kustannustehokkuus 

oikeudenmukaisella ja tasapainoisella 

tavalla. Näiden 

kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten 

pitäisi parantaa Euroopan talouden 

tuloksellisuutta ja sen piirissä tapahtuvaa 

innovointia ja erityisesti saada aikaan 

parannuksia etenkin rakennusten, 

Poistetaan. 
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maatalouden, jätehuollon ja liikenteen 

aloilla siltä osin kuin ne kuuluvat tämän 

asetuksen soveltamisalaan. 

Or. en 
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13.6.2017 A8-0208/52 

Tarkistus  52 

Julia Reid 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten 

täyttämiseksi 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Komissio esitti 10 päivänä 

kesäkuuta 2016 ehdotuksen, jonka 

mukaan EU:n olisi ratifioitava Pariisin 

sopimus. Tällä lainsäädäntöehdotuksella 

pannaan täytäntöön osa Pariisin 

sopimuksen mukaisista EU:n 

sitoumuksista. Unionin sitoumus koko 

talouden laajuisiin päästövähennyksiin 

vahvistettiin unionin ja sen 

jäsenvaltioiden suunnitellussa 

kansallisesti määriteltävässä panoksessa, 

joka toimitettiin ilmastonmuutosta 

koskevan YK:n puitesopimuksen 

sihteeristölle (UNFCCC) 6 päivänä 

maaliskuuta 2015. 

Poistetaan. 

Or. en 



 

AM\1128114FI.docx  PE605.516v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

13.6.2017 A8-0208/53 

Tarkistus  53 

Julia Reid 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten 

täyttämiseksi 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(4) Pariisin sopimuksella korvataan 

vuoden 1997 Kioton pöytäkirjan nojalla 

valittu lähestymistapa, sillä kyseinen 

pöytäkirja ei ole enää voimassa vuoden 

2020 jälkeen. 

(4) On merkille pantavaa, että EU 

ilmasto- ja energiapolitiikoissa kuljetaan 

edelleen samaan väärään suuntaan. Kun 

koko maailma toimii Yhdysvaltojen 

johtamana edistyksen ja vaurauden 

puolesta, EU johtaa edelleen yksin 

hyödytöntä ilmastonmuutoksen torjuntaa. 

Or. en 
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13.6.2017 A8-0208/54 

Tarkistus  54 

Julia Reid 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten 

täyttämiseksi 

(COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(5) Siirtymä puhtaaseen energiaan 

edellyttää muutoksia sijoittajien 

toimintatavoissa ja kannustimia kaikilla 

politiikan aloilla. Yksi unionin 

tärkeimmistä tavoitteista on luoda 

selviytymiskykyinen energiaunioni, jossa 

turvataan varma, kestävä, 

kilpailukykyinen ja kohtuuhintainen 

energiansaanti kaikille eurooppalaisille. 

Jotta tavoite voidaan saavuttaa, on 

jatkettava kunnianhimoisia 

ilmastotoimenpiteitä tässä asetuksessa 

säädetyn mukaisesti ja edistyttävä muilla 

energiaunionin alueilla joustavaa 

energiaunionia ja tulevaisuuteen 

suuntautuvaa ilmastonmuutospolitiikkaa 

koskevan puitestrategian16 mukaisesti. 

(5) On tärkeää panna merkille, että 

äärimmäisen raskaan ilmastonsääntelyn 

ainoana vaikutuksena on Euroopan 

teollisuudenaloihin kohdistuva 

huomattava kriisi, koska niiden on pakko 

siirtyä muualle sekä viedä työpaikat ja 

päästöt mukanaan. 

_________________  

16 COM(2015)80  

Or. en 

 


