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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0402/312 

Tarkistus  312 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energiaunionin hallinto 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jokaisen jäsenvaltion on 1 päivään 

tammikuuta 2019 mennessä ja sen jälkeen 

joka kymmenes vuosi annettava 

komissiolle tiedoksi yhdennetty 

kansallinen energia- ja 

ilmastosuunnitelma. Suunnitelmien on 

sisällettävä 2 kohdassa ja liitteessä I 

esitetyt seikat. Ensimmäinen suunnitelma 

kattaa vuodet 2021–2030. Seuraavien 

suunnitelmien on katettava 

kymmenvuotisjakso, joka alkaa 

välittömästi edellisen suunnitelman 

kattaman ajanjakson päätyttyä. 

1. Jokaisen jäsenvaltion on kuuden 

kuukauden kuluessa ... [tämän asetuksen 

voimaantulopäivä] ja viimeistään 

1 päivään kesäkuuta 2019 mennessä 

toimitettava komissiolle ensimmäinen 

suunnitelma ja 1 päivään tammikuuta 

2024 mennessä ja sen jälkeen joka 

kymmenes vuosi seuraavat yhdennetyt 

kansalliset energia- ja 

ilmastosuunnitelmat, jotka kattavat 

kymmenvuotisjakson. Suunnitelmien on 

sisällettävä 2 kohdassa ja liitteessä I 

esitetyt seikat. Ensimmäinen suunnitelma 

kattaa vuodet 2021–2030. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella ehdotetaan muutosta 1 kohtaan ja tuetaan samalla kaikkia komission ehdotukseen 

ITRE/ENVI-valiokunnan hyväksymän tarkistuksen 59 mukaisesti tehtäviä muutoksia. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0402/313 

Tarkistus  313 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energiaunionin hallinto 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta – johdantokappale  

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on laadittava ja 

toimitettava komissiolle 1 päivään 

tammikuuta 2020 mennessä ja sen jälkeen 

joka kymmenes vuosi vähäpäästöisyyttä 

koskevat, 50 vuotta kattavat pitkän 

aikavälin strategiansa seuraavien 

tavoitteiden edistämiseksi: 

1. Jäsenvaltiot ja unionin puolesta 

toimiva komissio hyväksyvät 1 päivään 

tammikuuta 2020 mennessä ja sen jälkeen 

joka kymmenes vuosi 30 vuotta kattavat 

pitkän aikavälin energia- ja 

ilmastostrategiansa seuraavien 

tavoitteiden edistämiseksi: 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0402/314 

Tarkistus  314 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energiaunionin hallinto 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) unionille ja jäsenvaltioille 

UNFCCC:n ja Pariisin sopimuksesta 

johtuvien sitoumusten toteuttaminen 

ihmisen toiminnan aiheuttamien 

kasvihuonekaasujen rajoittamiseksi ja 

nielujen aikaansaamien poistumien 

lisäämiseksi; 

a) unionille ja jäsenvaltioille 

UNFCCC:n ja Pariisin sopimuksesta 

johtuvien sitoumusten toteuttaminen 

ihmisen toiminnan aiheuttamien 

kasvihuonekaasujen rajoittamiseksi ja 

nielujen aikaansaamien poistumien 

lisäämiseksi kymmenen vuoden jaksoissa; 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistus vastaa ITRE- ja ENVI-valiokunnan hyväksymää tarkistusta 123. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0402/315 

Tarkistus  315 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energiaunionin hallinto 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) kasvihuonekaasupäästöjen pitkän 

aikavälin vähennysten toteuttaminen ja 

nielujen aikaansaamien poistumien 

lisääminen kaikilla sektoreilla noudattaen 

unionin tavoitetta vähentää 

kustannustehokkaasti päästöjä 80–

95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 

vuoden 1990 tasoihin verrattuna, osana 

IPCC:n mukaan tarvittavia vähennyksiä, 

jotka teollisuusmaiden on tehtävä 

ryhmänä. 

c) kasvihuonekaasupäästöjen pitkän 

aikavälin vähennysten toteuttaminen ja 

nielujen aikaansaamien poistumien 

lisääminen kaikilla sektoreilla noudattaen 

unionin tavoitetta vähentää unionin 

kasvihuonekaasupäästöjä 

kustannustehokkaasti ja jatkaa ja tarpeen 

mukaan lisätä poistumia nielujen avulla 

Pariisin sopimuksen mukaisten 

lämpötilatavoitteiden saavuttamiseksi 
osana IPCC:n mukaan tarvittavia 

vähennyksiä. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0402/316 

Tarkistus  316 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energiaunionin hallinto 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 c a) hiilineutraalin energiajärjestelmän 

aikaansaaminen unionissa. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0402/317 

Tarkistus  317 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energiaunionin hallinto 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 2 kohta – johdantokappale  

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Vähäpäästöisyyttä koskevien 

pitkän aikavälin strategioiden on katettava 

seuraavat osatekijät: 

2. Pitkän aikavälin ilmasto- ja 

energiastrategioiden on katettava 

seuraavat osatekijät: 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0402/318 

Tarkistus  318 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energiaunionin hallinto 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) kasvihuonekaasupäästöjen 

kokonaisvähennykset ja nielujen 

aikaansaamien poistumien lisääntyminen; 

a) kasvihuonekaasupäästöjen 

kokonaisvähennykset ja nielujen 

aikaansaamien poistumien lisääntyminen 

Pariisin sopimuksen mukaisesti; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0402/319 

Tarkistus  319 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energiaunionin hallinto 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) päästövähennykset ja poistumien 

lisääntyminen eri sektoreilla, mukaan 

lukien sähköala, teollisuus, liikenne, 

rakennusala (kotitaloudet ja palvelusektori) 

ja maatalous sekä maankäyttö, maankäytön 

muutokset ja metsätalous (LULUCF); 

b) hiilestä irtautumiseen tähtäävät 

kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset ja 

poistumien lisääntyminen eri sektoreilla, 

mukaan lukien muun muassa sähköala, 

teollisuus, liikenne, lämmitys-, jäähdytys- 

ja rakennusala (kotitaloudet ja 

palvelusektori) ja maatalous sekä 

maankäyttö, maankäytön muutokset ja 

metsätalous (LULUCF); 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistus vastaa ITRE- ja ENVI-valiokunnan hyväksymää tarkistusta 123. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0402/320 

Tarkistus  320 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energiaunionin hallinto 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) odotettu edistyminen siirtymisessä 

vähäisten kasvihuonekaasupäästöjen 

talouteen, mukaan lukien 

kasvihuonekaasuintensiteetti, 

bruttokansantuotteen hiilidioksidi-

intensiteetti ja tutkimus-, kehitys- ja 

innovointistrategiat; 

c) odotettu edistyminen siirtymisessä 

vähäisten kasvihuonekaasupäästöjen 

talouteen, mukaan lukien 

kasvihuonekaasuintensiteetti, 

bruttokansantuotteen hiilidioksidi-

intensiteetti ja niihin liittyvät pitkän 

aikavälin investointi-, tutkimus-, kehitys- 

ja innovointistrategiat; 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistus vastaa ITRE- ja ENVI-valiokunnan hyväksymää tarkistusta 123. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0402/321 

Tarkistus  321 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energiaunionin hallinto 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) yhteydet muihin kansallisiin pitkän 

aikavälin suunnitelmiin. 

d) tarvittaessa yhteydet muihin 

kansallisiin pitkän aikavälin tavoitteisiin, 

suunnitelmiin ja muihin politiikkoihin, 

toimenpiteisiin ja investointeihin. 

Or. en 

 


