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 Poliitilised suunised

Muudatusettepanek 1
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 1

Resolutsiooni ettepanek
Lõige -1 (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

-1. tuletab meelde oma eespool nimetatud 
21. mai 2008. aasta resolutsiooni ja 
eelkõige asjaolu, et kõigis jõupingutustes 
heite piiramiseks tuleks siiski eesmärgiks 
seada püsimine kindlalt allpool 2 °C 
sihteesmärki, kuna sellise tasemega 
soojenemine mõjutaks juba tugevalt meie 
ühiskonda ja inimeste eluviisi ning tooks 
samuti kaasa ökosüsteemide ja 
veeressursside olulised muutused; on 
sügavalt mures asjaolu pärast, et paljude 
viimasel ajal avaldatud teadusandmete 
kohaselt on kliimamuutus oma 
negatiivsete mõjude osas palju kiirem ja 
tõsisem, kui varem arvati; seetõttu palub 
komisjonil hoolikalt jälgida ja analüüsida 
kõige värskemaid teadustulemusi, et 
hinnata, kas ELi 2°C sihteesmärk on ikka 
veel piisav ohtliku kliimamuutuse 
vältimise eesmärgi täitmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 10

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E a. arvestades, et seoses maakeral elu 
kindlustava süsteemiga seisab inimkonna 
ees kahekordne väljakutse, st 
kliimamuutus ning paljude kõige 
tähtsamate ökosüsteemide liigne 
kasutamine ja hävitamine; arvestades, et 
kliimasüsteemi ja ökosüsteemide vahel on 
palju seoseid – eriti ookeanide ja maismaa 
ökosüsteemide võime siduda süsinikku –
ja et kliimamuutusega saab tõhusalt 
võidelda ainult tervete ökosüsteemide 
kontekstis;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 11, 12, 13, 14, 
15, 16

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. tuletab eelkõige meelde vajalikke 
sihteesmärke võitluses kliimamuutuse 
vastu ning rõhutab keskpika eesmärgi 
selget seadmist vähendada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaase 20 % kuni 30 % ning 
samuti 2050. aastaks seatud pikaajalist 
vähendamiseesmärki 50 % kuni -80%, et 
50 %lise tõenäosusega piirata maailma 
keskmise õhutemperatuuri tõusu kuni 2 °C 
võrreldes industriaalajastule eelnenud 
ajajärgu tasemega;

2. tuletab eelkõige meelde vajalikke 
sihteesmärke võitluses kliimamuutuse 
vastu ning rõhutab kooskõlas Bali 
tegevuskavasse lisatud valitsustevahelise 
kliimamuutuste rühma neljanda 
hindamisaruande (AR4) soovitustega
keskpika eesmärgi selget seadmist ELile ja 
teistele tööstusriikidele rühmana
vähendada 2020. aastaks kasvuhoonegaase
25 % kuni 40 % ning samuti 2050. aastaks 
seatud pikaajalist vähendamiseesmärki
vähemalt 80 % võrreldes 1990. aastaga, 
jätkates keskendumist maailma keskmise 
õhutemperatuuri tõusu piiramisele kuni 2 
°C võrreldes industriaalajastule eelnenud 
ajajärgu tasemega ja nii saavutada selle 
eesmärgi täitmine 50 % tõenäosusega;
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Or. en

Muudatusettepanek 4
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 24, 206, 207, 
208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 328 viimane lause, osaliselt 351 ja 352, 
esialgsed lõiked 70, 71, 72 (ETS) ja muudatusettepanek 160 (autode süsinikdioksiidi heide)

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. tuletab meelde oma [täiskogul 
vastuvõtmise kuupäev] seisukohta kliima-
ja energiapaketi õigusloomemenetluse 
raames;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 24, 206, 207, 
208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 328 viimane lause, osaliselt 351 ja 352, 
esialgsed lõiked 70, 71, 72 (ETS) ja muudatusettepanek 160 (autode süsinikdioksiidi heide)

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B b. arvestades, et ta vaatab koos 
nõukoguga läbi õigusloomega seotud 
ettepanekuid, mille eesmärk on ELi 
kliimakohustuste täitmine;

Or. en
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Muudatusettepanek 6
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 31

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B a. arvestades, et Lissaboni lepingus on 
selgelt sätestatud liidu eesmärgid ja 
pädevus kliimamuutuse valdkonnas ja kui 
leping ratifitseeritakse, tugevdab see 
Euroopa Liidu rolli säästva arengu 
edendamisel ja kliimamuutuse vastases 
võitluses;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 7 (osaliselt), 8 
(osaliselt), 30

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. jagab seisukohta, et moodsate 
keskkonnatehnoloogiate väljatöötamine, 
kasutamine ja eksport aitab kaasa 
Lissaboni strateegia ja ELi Kyoto 
eesmärkide, nagu ka muude kliimakaitse 
eesmärkide saavutamisele, võimaldades sel 
moel teoks teha keskkonnakaitse eesmärke 
ja majanduskasvu;

5. jagab seisukohta, et moodsate 
keskkonnatehnoloogiate väljatöötamine, 
kasutamine ja eksport aitab kaasa 
Lissaboni strateegia ja ELi Kyoto 
eesmärkide, nagu ka muude kliimakaitse 
eesmärkide saavutamisele, võimaldades sel 
moel teoks teha keskkonnakaitse eesmärke 
ja majanduskasvu; rõhutab seoses sellega, 
et kliimamuutuse probleemiga tegelemine 
viib ühiskondlike muutusteni, mis aitavad 
luua uusi töökohti ja tööstusharusid, 
võidelda fossiilkütuste impordist sõltuvuse 
vastu ja pakkuda sotsiaalseid hüvesid oma 
kodanikele; on lisaks sellele veendunud, 
et kliimamuutusega saab edukalt võidelda 
ainult siis, kui üleminekuperioodil 
süsinikuneutraalsele majandusele on 
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kodanikud täielikult protsessi kaasatud ja 
kaitstud;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 9, 28, 418, 419, 
420, 422, 423, 342

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus O

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

O. arvestades, et olemasolevad rahalised 
vahendid kahanemismeetmeteks on 
arenguriikides täiesti ebapiisavad ning neid 
tuleks oluliselt suurendada;

O. arvestades, et leevendamise ja 
kohanemise jõupingutused on mõlemad 
erakordselt olulised; arvestades, et 
tööstusriigid kannavad kliimamuutuse 
eest ajaloolist vastutust; arvestades, et 
arenguriikide osa kliimamuutuses on 
väike, kuid siiski mõjutab see neid kõige 
rohkem; arvestades, et olemasolevad 
rahalised vahendid kliimamuutusega 
võitlemiseks on arenguriikides ebapiisavad 
ning neid tuleks oluliselt suurendada;

Or. en

 Rahvusvaheline mõõde: Pärast 2012. aastat

Muudatusettepanek 9
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 36, 38

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab, et uus kliimakaitse kokkulepe 
peaks sündima ÜRO vahendusel ning 
rajanema „ühise, aga erineva vastutuse” 
põhimõttel, kusjuures tööstusriigid 

10. rõhutab, et uus kliimakaitse kokkulepe 
peaks sündima ÜRO vahendusel ning 
rajanema „ühise, aga erineva vastutuse” 
põhimõttel, kusjuures tööstusriigid on 
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annavad selge panuse heitkoguste 
vähendamisesse, samas kui arenguriigid 
kohustuvad samuti võtma kliimakaitse 
meetmeid oma võimaluste piires;

omamaiste heitkoguste vähendamisel 
esirinnas, samas kui arenguriigid 
kohustuvad samuti võtma Bali 
tegevuskava kohaselt säästva arengu 
raames riiklikul tasandil asjakohaseid 
leevendusmeetmeid mõõdetaval, 
kirjeldataval ja tõestataval viisil, mida 
toetatakse seda võimaldava tehnoloogia, 
rahastamise ja suutlikkuse tõstmisega;;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 41, 42, 43, 44, 45

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
lülitama heite vähendamise nõuded ja 
kliimamuutuse tagajärgedega kohanemise 
meetmed arenguabi programmidesse või 
siis vastavalt juhtima neile vajadustele 
tähelepanu otsustamisprotsessi käigus 
rahvusvahelistes arenguabi agentuurides 
ning kaasama seejuures partnerluse teel ka 
asjaomaste maade või piirkondade 
erasektori ja riigiasutused;

12. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
lülitama heite vähendamise nõuded ja 
kliimamuutuse tagajärgedega kohanemise 
meetmed arenguabi programmidesse või 
siis vastavalt juhtima neile vajadustele 
tähelepanu otsustamisprotsessi käigus 
rahvusvahelistes arenguabi agentuurides 
ning kaasama seejuures partnerluse teel ka 
asjaomaste maade või piirkondade 
erasektori, riigiasutused ja valitsusvälised 
organisatsioonid; rõhutab, et tuleb 
kasutusele võtta täiendavad vahendid, et 
aidata arenguriikidel lahendada 
kliimamuutusest tulenevaid probleeme, ja 
et sellega seotud uued algatused tuleb 
ametlikult siduda ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni protsessiga ja 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamisega; tunneb heameelt selle üle, 
et EL on loonud ülemaailmse 
kliimamuutuste liidu (GCCA), mille 
kaudu toetatakse kliimamuutusest kõige 
enam ohustatud vaeste arenguriikide 
kohanemist kliimamuutusega, ja tuletab 
sellega seoses meelde oma 21. oktoobri 
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2008. aasta resolutsiooni;1

Or. en

 Energia

Muudatusettepanek 11
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 57

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. rõhutab, et Euroopa vajab tulevikku 
suunatud strateegilist energiapoliitikat ja 
energiaalast välispoliitikat, et tagada 
kõrgetasemeline energiavarustuse kindlus, 
järgides säästvuse, ressursside tõhususe ja 
kliima neutraalsuse nõudeid, ning et 
seejuures tuleb lisaks energia 
kättesaadavuse küsimusele vastata ka 
energia edastamise ja salvestamise 
küsimustele, mis kuuluvad kogumõiste 
energiainfrastruktuur alla;

18. rõhutab, et Euroopa vajab tulevikku 
suunatud ühtset energiapoliitikat nii ELis 
kui ka välissuhetes, et tagada 
kõrgetasemeline energiavarustuse kindlus, 
järgides säästvuse, ressursside tõhususe ja 
kliima neutraalsuse nõudeid;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 61, 62, 71, 72, 73

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. Palub ELil ja liikmesriikidel tagada:
– Euroopa energiaülekande 
infrastruktuuri (sealhulgas nn supervõrk) 
arendamine ja sellesse investeerimine, 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0491.
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mida on vaja ELi energiaallikate 
mitmekesisuse tagamiseks;
– katsetehastega seotud pidev uurimis- ja 
arendustegevus, mis tugineb info- ja 
sidetehnoloogiale, hajutatud tootmisele ja 
muule uuele tehnoloogiale;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 78, 79, 80, 81

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. kutsub poliitikuid ja majandustegelasi 
üles investeerima infrastruktuuri, 
võrkudesse ja liinidesse, et saada 
päikeseenergiat vesiniku tootmiseks, ning
pakkuma kolmandatele riikidele 
energiapartnerluse raames programme 
vajalike institutsioonide ja infrastruktuuri 
loomiseks, samuti kohalike spetsialistide 
koolitusprogramme ning võrkudele 
juurdepääsu sisemaise nõudluse 
rahuldamiseks;

23. kutsub ELi, liikmesriike ja 
majandustegelasi üles:

– investeerima infrastruktuuri, võrkudesse 
ja liinidesse päikeseenergia ja vesiniku 
tootmiseks, edastamiseks ja 
salvestamiseks;

– pakkuma kolmandatele riikidele 
energiapartnerluse raames programme 
vajalike institutsioonide ja infrastruktuuri 
loomiseks, samuti kohalike spetsialistide 
koolitusprogramme ning võrkudele 
juurdepääsu sisemaise nõudluse 
rahuldamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 14
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 87, 86, 88, 89

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. rõhutab, et biomassi kasutamisel 
energia tootmiseks on väga suur 
potentsiaal, et vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet, ning nõuab 
Euroopa strateegiat, mis käsitleb biomassi 
kasutamist kütteks ja jahutuseks;

25. rõhutab, et säästva biomassi 
kasutamisel energia tootmiseks on väga 
suur potentsiaal, et vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet, ning nõuab 
Euroopa strateegiat, mis käsitleb säästva
biomassi kasutamist elektri ja gaasi 
tootmiseks, kütteks ja jahutuseks;

Or. en

 Biokütused

Muudatusettepanek 15
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 107, 108, 109

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. märgib, et biokütuste tootmine on 
üheks toiduainete hinnatõusu põhjustajaks, 
kuid biokütustest loobumine ei lahendaks 
ei maailmas valitsevat näljahäda probleemi 
ega kliimat arvestava liikuvuse küsimust;

29. märgib et teatavad biokütuste 
tootmisviisid võivad mõjutada toiduainete 
hindu, põhjustada bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemist ja metsade 
hävitamist, ja märgib samal ajal, et 
biokütuseid tuleb toota vastutustundlikult 
ja kontrollitult säästva protsessi abil;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
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Aylward, Johannes Blokland
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 113, 111, 112 
(osaliselt)

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. teeb komisjonile ettepaneku uuesti 
kaaluda biokütuste jaoks kindla kvoodi 
kehtestamise kava ja töötada selle asemel
välja paindlikud stsenaariumid, mis
võtavad arvesse nii kasvavat ülemaailmset 
nõudlust toidu ja sööda kasvatamiseks 
vajaliku põllumajandusmaa järele kui ka
biokütuste ELi importimise vajaduse 
küsimust, et vastata tulevikus 
individuaalse liikuvuse ja kaupade 
transpordi vajadustele;

30. teeb komisjonile ettepaneku uuesti 
kaaluda biokütuste jaoks kvoodi 
kehtestamise kava ja töötada välja paindlik 
poliitika, mis võtab arvesse biokütuste
tootmise keerulist iseloomu, sh 
kasvuhoonegaaside heite elutsüklit ja 
olulise kaudse mõju hinnangut;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 86, 114, 115

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 31

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31. peab arengumaade kaasamist 
biokütuste väljatöötamise ja tootmise 
pikaajalisse strateegiasse hädavajalikuks, et 
uurida biokütuste majanduslikku 
planeeritavust ja kulutasuvust, vastata 
ökoloogilise säästvuse küsimusele ning 
lõpuks võimaldada ka sotsiaalset arengut ja 
püsivat sissetulekute kasvu;

31. peab arengumaade kaasamist 
biokütuste väljatöötamise ja tootmise 
pikaajalisse strateegiasse hädavajalikuks, et 
uurida biokütuste majanduslikku 
planeeritavust ja kulutasuvust, tagada 
toiduainete kättesaadavus ja tootmine,
vastata ökoloogilise säästvuse küsimusele 
ning lõpuks võimaldada ka sotsiaalset 
arengut ja püsivat sissetulekute kasvu, 
samuti tagada, et arengumaadele antakse 
koolitust, mis on vajalik selleks, et nad 
suudaksid ELi säästvuse kriteeriume 
täita;

Or. en
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 Energiatõhusus

Muudatusettepanek 18
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 119, 120, 121,
122, 123

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 33

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. kutsub komisjoni üles uuesti kaaluma 
2020. aastaks energiatõhususe 20% 
suurenemise saavutamise eesmärgi 
soovituslikku olemust ja tegema nõukogule 
vajaduse korral ettepanekut selle eesmärgi 
siduvaks muutmise kohta;

33. kutsub komisjoni üles tegema 
ettepanekut võtma 2020. aastaks 
energiatõhususe 20% suurenemise siduv 
eesmärk ja lisama sellele ettepanekule 
konkreetsed vähendamise vahe-
eesmärgid;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 134 ja 138 
(osaliselt)

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 39

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39. palub liikmesriikide asjaomastel 
kohalikel asutustel ja kutseühendustel viia 
uusehitiste puhul sisse energiatõhususe 
kriteerium juhtmotiivina arhitektide ja 
ehitusinseneride jaoks, mille puhul võiksid 
energiatõhususe määra reguleerivad 
ehitusalased eeskirjad olla esimene samm 
selle eesmärgi saavutamiseks;

39. palub liikmesriikide asjaomastel 
kohalikel asutustel ja kutseühendustel viia 
uusehitiste ja kapitaalremondi puhul sisse 
energiatõhususe kriteeriumid, suunised ja 
siseriiklikud õigusaktid või haldusotsused
juhtmotiivina arhitektide ja 
ehitusinseneride jaoks, mille puhul võiksid 
energiatõhususe määra reguleerivad 
ehitusalased eeskirjad olla esimene samm 
selle eesmärgi saavutamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 20
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 138, 143, 336, 
376, 463, 452

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 39 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39 a. rõhutab vajadust lisada 
energiatõhususe miinimumkriteeriumid 
avalike hoonete ja teenuste terviklikku 
avaliku hanke poliitikasse riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil 
uuenduslike tehnoloogiate 
propageerimise ja nende turulepääsu 
tagamise vahendina;

Or. en
 Liikuvus ja logistika

Muudatusettepanek 21
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 163, 164, 165

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 51

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

51. väljendab heameelt üleeuroopaliste 
võrgustike ehitamise ja laiendamise üle 
ning nõuab esmatähtsate projektide, mis on 
kaubaveologistika ja Euroopa jätkusuutliku 
transpordipoliitika seisukohalt eluliselt 
tähtsad, võimalikult kiiret lõpetamist;

51. väljendab heameelt üleeuroopaliste 
transpordivõrgustike (TEN-T) ehitamise ja 
laiendamise üle ELis ja laiendamise üle 
naaberriikidesse ning nõuab esmatähtsate 
projektide, eriti neist kõige 
kliimasõbralikumate, võimalikult kiiret 
lõpetamist, sest need on kaubaveologistika 
ja Euroopa jätkusuutliku transpordipoliitika 
seisukohalt eluliselt tähtsad;

Or. en

 Põllumajandus ja loomakasvatus
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Muudatusettepanek 22
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 247, 248, 249

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 84 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

84 a. tunnistab, et teravilja ja soja 
kasvatamine loomasöödaks tekitab 
olulisel määral kasvuhoonegaaside 
heidet; tuletab meelde ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooni 2006. 
aasta novembri aruannet 
„Loomakasvatuse pikk vari”, mille 
hinnangute kohaselt tekitab lihatööstus ja 
loomakasvatus hinnanguliselt 18 % kogu 
maailma kasvuhoonegaaside 
heitkogustest; on seisukohal, et tuleks 
julgustada ümberorienteerumist 
intensiivselt loomakasvatuselt 
intensiivsetele säästvatele süsteemidele, 
samal ajal tuleks vähendada liha 
kogutarbimist, eelkõige tööstusriikides;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Liam Aylward, Johannes Blokland
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 251, 252, 253

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 85

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

85. nõuab piima- ja lihatööstuses antavate 
söödaratsioonide ülevaatamist ja vajaduse 
korral muutmist, et vähendada mäletsejate 
vatsas tekkiva metaani hulka ilma loomade 
tootlikkust vähendamata;

85. nõuab piima- ja lihatööstuses antavate 
söödaratsioonide ülevaatamist ja vajaduse 
korral muutmist, et vähendada mäletsejate 
vatsas tekkiva metaani hulka; nõuab, et 
sööda ja aretusega seotud mis tahes 
meetmete puhul loomakasvatussektoris 
teostataks loomade tervisele ja heaolule 
avalduva mõju hindamine ning et 
kõnealuseid meetmeid ei võetaks, kui need 
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võivad avaldada kahjulikku mõju 
asjaomastele loomadele;

Or. en

 Mullakaitse

Muudatusettepanek 24
Karl-Heinz Florenz, Chris Davies,
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 271, 273

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 95

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

95. kutsub liikmesriike üles kehtestama 
sobivate maaharimismeetodite abil 
mullakaitse poliitikat, mis arvestab 
orgaaniliste ainete olulisust mullas 
mullaviljakuse, veemahutavuse ja 
süsinikuhoidlana toimimise võime 
seisukohalt;

95. kutsub liikmesriike üles kehtestama 
sobivate maaharimismeetodite abil 
mullakaitse poliitikat, mis arvestab 
orgaaniliste ainete olulisust mullas 
mullaviljakuse, veemahutavuse ja 
süsinikuhoidlana toimimise võime 
seisukohalt ja kaaluda biomassist 
valmistatud söe kasutamise võimalusi;

Or. en

 Tervis

Muudatusettepanek 25
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 315, 317 

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 116

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

116. tõstab võimalike meetmetena esile 
looduskatastroofideks valmisoleku, avalike 
tervishoiuteenuste ja hädaolukorraks 
valmisoleku tugevdamist, tervist 
edendavate meetmete toetamist kõikides 
sektorites ning teadlikkust suurendavaid 

116. tõstab võimalike meetmetena esile 
kliimamuutuse mõju rahvatervisele 
käsitlevate oluliste andmete kogumise ja 
hindamise, looduskatastroofideks 
valmisoleku, avalike tervishoiuteenuste ja 
hädaolukorraks valmisoleku tugevdamist, 
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meetmeid, mille alla kuuluvad näiteks 
teavitamine uutest terviseohtudest, 
hoiatused ja üksikasjalikud nõuanded 
haigustekitajatega kokkupuute 
profülaktikaks,

tervist edendavate meetmete toetamist 
kõikides sektorites ning teadlikkust 
suurendavaid meetmeid, mille alla 
kuuluvad näiteks teavitamine uutest 
terviseohtudest, hoiatused ja üksikasjalikud 
nõuanded haigustekitajatega kokkupuute 
profülaktikaks koos konkreetse viitega 
putukate levitatavatele haigustele ja 
kuumalainetele;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 305, 306, 522, 
523, 525, 526

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus CA

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

CA. arvestades, et tervishoiusüsteemide 
ettevalmistamise ja tugevdamisega ning 
vastavate ennetusmeetmetega on võimalik 
kliimamuutuse mõnesid tagajärgi tervisele 
kontrolli all hoida;

CA. arvestades, et tervishoiusüsteemide 
ettevalmistamise ja tugevdamisega ning 
vastavate ennetusmeetmetega on võimalik 
kliimamuutuse paljusid tagajärgi tervisele 
näiteks WHO aruannete kohaselt kontrolli 
all hoida, pöörates erilist tähelepanu 
troopikahaiguste levikule ja üldistele 
teabekampaaniatele, mis on suunatud 
kõige rohkem ohustatud rühmadele, nagu 
rasedad, vastsündinud, lapsed ja vanurid;

Or. en

 Nüüdisaegsed tehnoloogiad

Muudatusettepanek 27
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 331, 333, 351

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 125
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

125. nõuab Euroopa kliimafondi või
liikmesriikides samaväärsete fondide 
asutamist, mida tuleks rahastada 
heitkogustega kauplemise süsteemi 
enampakkumiste tuludest, ja näeb selles 
võimalust saavutada vajalik kapitali olem, 
et rahastada tulevast kliimapoliitikat, mille 
üksikuid meetmeid ja nende rahastamiseks 
vajalikke investeeringuid saab täna 
planeerida vaid piiratud ulatuses;

125. nõuab Euroopa kliimafondi ja/või
liikmesriikides samaväärsete fondide 
asutamist ja näeb selles võimalust 
saavutada vajalik kapitali olem, et 
rahastada tulevast kliimapoliitikat, mille 
üksikuid meetmeid ja nende rahastamiseks 
vajalikke investeeringuid ja ühisvastutust
saab täna planeerida vaid piiratud ulatuses;

Or. en

 2050 – tulevik algab täna

Muudatusettepanek28
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland,
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 370, 371

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 146 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

146 a. Kutsub üles rakendama 
ajavahemikuks 2009–2014 ette nähtud 
kliimamuutuse vastu võitlemise 
tegevuskava järgmiselt:
a) komisjon ja liikmesriigid peaksid ELi 
tasandil:
– viima kohalikul ja globaalsel tasandil 
läbi arutelusid meetmete üle, mida tuleb 
võtta kliimamuutuse vastu võitlemiseks;
– töötama välja, rahastama ja kasutusele 
võtma kogu ELi hõlmava supervõrgu, mis 
on ligipääsetav igat liiki 
energiaettevõtetele;
– edendama ja rahastama tõhusat, 
säästvat, süsinikuheidet vähendavat 
transpordi infrastruktuuri, sealhulgas 
vesinikutehnoloogiat ja kiirraudteid;
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– arendama välja uusi 
kommunikatsioonistrateegiaid, mis 
harivad kodanikke ja annavad neile 
stiimuli vähendada heidet taskukohasel 
viisil, näiteks töötades välja teabe toodete 
ja teenuste süsinikusisalduse kohta;
– töötama välja sobivaid õigusvahendeid,
mis ergutavad kõiki tööstussektoreid 
kliimamuutuse vastu võitlemisel 
juhtpositsiooni saavutama, alustades 
süsinikuheite läbipaistvuse nõudest;
– looma tugevamaid seoseid Lissaboni 
poliitilise ja sotsiaalse strateegia ning 
kliimamuutuste poliitika vahel;
b) kohalikul ja piirkondlikul tasandil 
tuleks edendada ja vahetada parimaid 
tavasid, eelkõige järgmistes valdkondades:
– energiatõhususe meetmed 
energianappuse vastu võitlemiseks, mille 
eesmärgiks on saavutada nullilähedase 
energiatarbimisega elu-, äri- ja 
üldkasutatavad hooned;
– jäätmete taaskasutamine ja 
korduvkasutamine, näiteks 
vastuvõtupunktide infrastruktuuride 
väljaarendamise abil;
– taastuvaid energiaallikaid kasutavate, 
vähese heitega sõiduautode 
infrastruktuuri väljaarendamine, ühtlasi 
stiimulite loomine ühistranspordis 
nullilähedase heitega sõidukite 
kasutamiseks;
– säästvamate liikumisviiside 
propageerimine linnas ja 
maapiirkondades,
– kliimamuutusega kohanemise meetmete 
vastuvõtmine ja rakendamine;
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Or. en

Muudatusettepanek 29
Dorette Corbey, Rebecca Harms, Chris Davies, Jens Holm
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 389, 390 ja algne 
põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et looduse kaitsmine on 
ülesanne, mis läheb üle ühelt põlvkonnalt 
teisele;

A. arvestades, et looduse ja inimkonna
kaitsmine on ülesanne, mis läheb üle ühelt 
põlvkonnalt teisele;

Or. en


