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 Poliittiset johtoajatukset

Tarkistus 1
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 1

Päätöslauselmaesitys
-1 kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1. muistuttaa edellä mainitusta 
21. toukokuuta 2008 antamastaan 
päätöslauselmasta ja erityisesti siitä, että 
kaikilla päästöjen vähentämiseen 
tähtäävillä toimilla tulisi pyrkiä selvästi 
tavoitteen – koko maailman lämpötilan 
nousun rajoittaminen 2 celsiusasteeseen –
alapuolelle, sillä jo tällainen 
lämpeneminen vaikuttaisi voimakkaasti 
yhteiskuntaamme ja yksilöiden 
elämäntapaan ja aiheuttaen myös 
merkittäviä muutoksia ekosysteemeissä ja 
vesiresursseissa; on hyvin huolissaan 
siitä, että kuten monet tuoreet tieteelliset 
kertomukset ovat osoittaneet, 
ilmastonmuutos on sekä nopeampi että 
vakavampi kielteisiltä vaikutuksiltaan 
kuin aiemmin on luultu; kehottaa siksi 
komissiota valvomaan tiiviisti ja 
analysoimaan uusimpia tieteellisiä tietoja 
erityisesti sen arvioimiseksi, täyttäisikö 
EU:n 2 celsiusasteen tavoite edelleen 
vaarallisen ilmastonmuutoksen 
välttämisen tavoitteen;

Or. en

Tarkistus 2
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 10

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. toteaa, että ihmisyhteisöön kohdistuu 
kahtalainen haaste, joka liittyy maapallon 
elämää ylläpitävän järjestelmään 
kohdistuviin uhkiin eli 
ilmastonmuutokseen ja monien 
tärkeimpien ekosysteemien liialliseen 
käyttöön ja tuhoamiseen; toteaa, että 
ilmastojärjestelmä ja ekosysteemit liittyvät 
toisiinsa monin tavoin, mikä koskee 
erityisesti valtamerten ja maan 
ekosysteemien kykyä erottaa 
hiilidioksidia, ja että ilmastonmuutosta 
voidaan käsitellä tehokkaasti vain 
terveiden ekosysteemien kontekstissa,

Or. en

Tarkistus 3
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 11, 12, 13, 14, 15, 16

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. muistuttaa erityisesti tarvittavista 
tavoitteista ilmastonmuutoksen torjunnassa 
ja painottaa, että on tärkeää vahvistaa 
selkeä keskipitkän aikavälin tavoite 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä
20–30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
sekä pitkän aikavälin tavoite niiden 
vähentämisestä 50–80 prosentilla vuoteen 
2050 mennessä, jotta globaalin 
keskilämpötilan kohoaminen voidaan 50 
prosentin todennäköisyydellä rajoittaa
kahteen asteeseen teollistumista edeltävään 
tasoon verrattuna;

2. muistuttaa erityisesti tarvittavista 
tavoitteista ilmastonmuutoksen torjunnassa 
ja painottaa hallitustenvälisen 
ilmastopaneelin neljännen 
arviointikertomuksen (AR4) ja Balin 
etenemissuunnitelman suositusten 
mukaisesti, että EU:lle ja muille 
teollistuneille maille on ryhmänä 
asetettava keskipitkän aikavälin tavoite 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä
25–40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
sekä pitkän aikavälin tavoite niiden 
vähentämisestä vähintään 80 prosentilla 
vuoteen 2050 mennessä vuoteen 1990 
verrattuna niin, että keskitytään edelleen 
rajoittamaan globaalin keskilämpötilan 
kohoaminen kahteen asteeseen 
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teollistumista edeltävään tasoon verrattuna, 
jotta näin päästään 50 %:n 
todennäköisyyteen tämän tavoitteen 
saavuttamisen osalta;

Or. en

Tarkistus 4
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 24, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 217, 218, 219, 220, tarkistuksen 328 viimeinen virke, osittain 351 ja 352, alkuperäiset 
kohdat 70, 71, 72 (ETS) ja tarkistus 160 (autojen hiilidioksidipäästöt)

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. muistuttaa [täysistunnossa 
hyväksymisen päivämäärä] esittämästään 
kannasta "ilmasto- ja energiapakettiin" 
liittyvien lainsäädäntömenettelyjen 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 5
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 24, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 217, 218, 219, 220, tarkistuksen 328 viimeinen virke, osittain 351 ja 352, alkuperäiset 
kohdat 70, 71, 72 (ETS) ja tarkistus 160 (autojen hiilidioksidipäästöt)

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B b. toteaa, että se tarkastelee yhdessä 
neuvoston kanssa ehdotuksia 
lainsäädännöksi, jonka avulla pyritään 
saavuttamaan EU:n ilmastositoumukset,

Or. en

Adlib Express Watermark



PE415.349v03-00 6/21 AM\755663FI.doc

FI

Tarkistus 6
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 31

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. toteaa, että Lissabonin sopimuksessa 
määritetään nimenomaisesti unionin 
tavoitteet ja toimivalta ilmastonmuutoksen 
yhteydessä ja että jos sopimus 
ratifioidaan, se vahvistaa Euroopan 
unionin roolia kestävän kehityksen 
edistämisessä ja ilmastonmuutoksen 
vastustamisessa,

Or. en

Tarkistus 7
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 7 (osittain), 8 (osittain), 30

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. yhtyy näkemykseen, että nykyaikaisen 
ympäristöteknologian kehittäminen, 
soveltaminen ja vienti edistävät osaltaan 
Lissabonin strategian täytäntöönpanoa sekä 
EU:n Kioto-sitoumusten ja muiden 
ilmastonsuojelua koskevien velvoitteiden 
täyttämistä ja että siten voidaan saavuttaa 
ilmastonsuojelutavoitteet ja saada aikaan 
talouskasvua;

5. yhtyy näkemykseen, että nykyaikaisen 
ympäristöteknologian kehittäminen, 
soveltaminen ja vienti edistävät osaltaan 
Lissabonin strategian täytäntöönpanoa sekä 
EU:n Kioto-sitoumusten ja muiden 
ilmastonsuojelua koskevien velvoitteiden 
täyttämistä ja että siten voidaan saavuttaa 
ilmastonsuojelutavoitteet ja saada aikaan 
talouskasvua; korostaa tässä yhteydessä, 
että ilmastonmuutoksen käsittely johtaa 
yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka 
auttavat luomaan uusia työpaikkoja ja 
teollisuudenaloja, vastustamaan 
riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden 
tuonnista tuoden kansalaisille sosiaalisia 
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etuja; on lisäksi vakuuttunut siitä, että 
ilmastonmuutosta voidaan vastustaa 
menestyksekkäästi vain, jos kansalaiset 
osallistuvat täysin tähän prosessiin ja 
heitä suojellaan hiilineutraaliin talouteen 
siirtymisen aikana;

Or. en

Tarkistus 8
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 9, 28, 418, 419, 420, 422, 423, 342

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. ottaa huomioon, että kehitysmaissa
toteutettaviin sopeuttamistoimiin
käytettävissä olevat varat ovat täysin
riittämättömät ja että niitä olisi lisättävä 
merkittävästi,

O. toteaa, että sekä vaikutusten 
lieventämiseen että mukautumiseen 
liittyvät toimet ovat kummatkin erittäin 
tärkeitä; toteaa, että teollistuneilla mailla 
on historiallinen vastuu 
ilmastonmuutoksesta; katsoo, että 
kehitysmaat ovat vaikuttaneet 
ilmastonmuutokseen vain vähän ja 
kuitenkin se vaikuttaa eniten niihin; ottaa 
huomioon, että ilmastonmuutoksen 
vastustamiseen kehitysmaissa
käytettävissä olevat varat ovat 
riittämättömät ja että niitä olisi lisättävä 
merkittävästi,

Or. en

 Kansainvälinen ulottuvuus: vuoden 2012 jälkeinen aika

Tarkistus 9
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 36, 38

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. painottaa, että uuden
ilmastonsuojelusopimuksen olisi 
Yhdistyneiden Kansakuntien puitteissa 
perustuttava "yhteisen, mutta erilaisen 
vastuun" periaatteeseen, jolloin 
teollisuusmaat edistävät selkeästi 
päästöjen vähentämistä ja kehitysmaat 
sitoutuvat mahdollisuuksiensa mukaisiin
ilmastonsuojelutoimiin;

10. painottaa, että uuden 
ilmastonsuojelusopimuksen olisi 
Yhdistyneiden Kansakuntien puitteissa 
perustuttava "yhteisen, mutta erilaisen 
vastuun" periaatteeseen, jolloin 
teollisuusmaat ottavat johtavan aseman 
omien päästöjensä vähentämisessä, kun 
taas kehitysmaat sitoutuvat Balin 
toimintasuunnitelman mukaisesti 
kansallisiin asianmukaisiin lieventäviin 
toimiin kestävän kehityksen yhteydessä 
niin, että teollisuusmaat auttavat niitä 
mitattavissa, raportoitavissa ja 
todennettavissa olevalla tavalla 
teknologian, rahoituksen ja kapasiteetin 
lisäämisen avulla;

Or. en

Tarkistus 10
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 41, 42, 43, 44, 45

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita
integroimaan päästövähennyksiä koskevat 
vaatimukset ja ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin mukauttamisen 
kehitysyhteistyöohjelmiin ja/tai 
kiinnittämään huomiota tämän asian 
tärkeyteen kehitysapua antavien 
kansainvälisten elinten 
päätöksentekoprosesseissa ja samalla 
ottamaan asianomaisen maan tai alueen 
yksityisen sektorin ja julkiset viranomaiset 
mukaan toimintaan kumppaneina;

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
integroimaan päästövähennyksiä koskevat 
vaatimukset ja ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin mukauttamisen 
kehitysyhteistyöohjelmiin ja/tai 
kiinnittämään huomiota tämän asian 
tärkeyteen kehitysapua antavien 
kansainvälisten elinten 
päätöksentekoprosesseissa ja samalla 
ottamaan asianomaisen maan tai alueen 
yksityisen sektorin ja julkiset viranomaiset 
sekä kansalaisjärjestöt mukaan toimintaan 
kumppaneina; korostaa, että tarvitaan 
lisäresursseja, jotta kehitysmaita voidaan 
auttaa vastaamaan ilmastonmuutoksen 
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haasteeseen, ja että tässä yhteydessä 
kehitettävien aloitteiden tulee liittyä 
muodollisesti UNFCCC-prosessiin ja 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamiseen; pitää myönteisenä, että 
EU on pannut alulle maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutosliittouman, jolla tuetaan 
mukautumista ilmastonmuutokseen 
köyhissä kehitysmaissa, jotka ovat 
kaikkein haavoittuvimpia 
ilmastonmuutoksen kannalta, ja 
muistuttaa tässä yhteydessä 21. lokakuuta 
2008 antamastaan päätöslauselmasta1;

Or. en

 Energia

Tarkistus 11
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 57

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että Eurooppa tarvitsee 
tulevaisuuteen suuntautuneen strategisen 
energiapolitiikan ja energiakysymyksiä 
koskevan ulkopolitiikan, jotta voidaan 
taata korkeatasoinen energiahuollon 
varmuus ottaen huomioon kestävä kehitys, 
resurssien tehokas käyttö ja 
ilmastoneutraalius, ja että tällöin on 
energian saatavuutta koskevien 
kysymysten ohella vastattava myös 
energian kuljetusta ja varastointia 
koskeviin kysymyksiin, joista voidaan 
käyttää yhteisnimitystä 
energiainfrastruktuuri;

18. korostaa, että Eurooppa tarvitsee 
tulevaisuuteen suuntautuneen yhteisen 
sekä EU:ssa että ulkosuhteissa, jotta 
voidaan taata korkeatasoinen 
energiahuollon varmuus ottaen huomioon 
kestävä kehitys, resurssien tehokas käyttö 
ja ilmastoneutraalius;

Or. en

                                               
1 Hyväksytyt tekstit P6_TA(2008)0491.
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Tarkistus 12
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 61, 62, 71, 72, 73

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta(uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
takaamaan:
– Euroopan 
energiankuljetusinfrastruktuurin 
kehittämisen ja investoinnit siihen (niin 
kutsuttu superverkko mukaan lukien), 
mikä on tarpeen EU:n energialähteiden 
monimuotoisuuden takaamiseksi;
– jatkuvan tutkimuksen ja koehankkeiden 
kehittämisen liittyen tieto- ja 
viestintäteknologiaan, hajautettuun 
tuotantoon ja muuhun tekniseen 
kehitykseen;

Or. en

Tarkistus 13
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 78, 79, 80, 81

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa poliittisia ja talouselämän 
toimijoita investoimaan vedyn 
tuottamiseen käytettävän aurinkosähkön 
talteenottoon tarkoitettuun 
infrastruktuuriin, verkkoihin ja johtoihin 
ja tarjoamaan kolmansille maille 
energiakumppanuuksien puitteissa 
ohjelmia tarvittavien instituutioiden ja 
infrastruktuurin kehittämiseksi sekä 

23. kehottaa EU:ta, jäsenvaltioita ja 
talouselämän toimijoita:
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koulutusohjelmia paikalliselle 
ammattityövoimalle ja pääsyn verkkoon 
omien tarpeiden kattamiseksi;

– investoimaan aurinkoenergian ja vedyn 
tuotannon, kuljetuksen ja varastoinnin 
infrastruktuuriin, verkkoihin ja johtoihin;
– tarjoamaan kolmansille maille 
energiakumppanuuksien puitteissa 
ohjelmia tarvittavien instituutioiden ja 
infrastruktuurin kehittämiseksi sekä 
koulutusohjelmia paikalliselle 
ammattityövoimalle ja pääsyn verkkoon 
omien tarpeiden kattamiseksi;

Or. en

Tarkistus 14
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 87, 86, 88, 89

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. painottaa, että biomassan käyttö 
energiantuotantoon tarjoaa huomattavia 
mahdollisuuksia kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen, ja vaatii laatimaan 
eurooppalaisen strategian biomassan 
käytölle lämmitykseen ja jäähdytykseen;

25. painottaa, että biomassan kestävä 
käyttö energiantuotantoon tarjoaa 
huomattavia mahdollisuuksia 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, 
ja vaatii laatimaan eurooppalaisen 
strategian kestävän biomassan käytölle 
sähkön ja kaasun tuotantoon, 
lämmitykseen ja jäähdytykseen;

Or. en

 Biopolttoaineet
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Tarkistus 15
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 107, 108, 109

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. toteaa, että biopolttoaineiden tuotanto 
on osittain syynä elintarvikkeiden 
hintojen nousuun, mutta että 
biopolttoaineista luopuminen ei ratkaise 
maailman nälkäongelmaa eikä myöskään 
edistä ympäristöystävällistä liikkuvuutta;

29. toteaa, että tietyillä biopolttoaineiden
valmistusmenetelmillä voi olla 
vaikutuksia elintarvikkeiden hintoihin, 
biologisen monimuotoisuuden 
vähenemiseen sekä metsien häviämiseen, 
ja panee samalla merkille, että 
biopolttoaineita on tuotettava 
vastuullisella tavalla ja todennettavasti 
kestävän prosessin avulla;

Or. en

Tarkistus 16
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 113, 111, 112 (osittain)

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. ehdottaa, että komissio harkitsee 
uudelleen biopolttoaineiden vahvistettua 
kiintiötä ja kehittää sen sijaan joustavia 
menettelytapoja, joissa otetaan huomioon 
sekä ravinnon ja rehun tuottamiseen 
tarvittavan viljelyalan kasvava tarve että 
kysymys biopolttoaineiden tarpeellisesta 
tuonnista EU:hun, niin että yksilöiden 
liikkuvuutta koskevat vaatimukset ja 
tavaraliikenne otetaan asianmukaisesti 
huomioon tulevaisuudessa;

30. ehdottaa, että komissio harkitsee 
uudelleen biopolttoaineiden vahvistettua 
kiintiötä ja kehittää joustavia 
menettelytapoja, joissa otetaan huomioon
biopolttoaineiden tuotannon 
monimutkaisuus ja elinkaaren aikaiset 
kasvihuonekaasupäästöt sekä kaikkien 
relevanttien epäsuorien vaikutusten 
arviointi;

Or. en
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Tarkistus 17
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 86, 114, 115

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. pitää välttämättömänä, että kehitysmaat 
otetaan mukaan biopolttoaineiden 
kehittämiseen ja tuotantoon tähtäävään 
pitkän aikavälin strategiaan, niin että 
voidaan arvioida taloudellista 
suunniteltavuutta ja taloudellisuutta, 
vastata ekologista kestävyyttä koskevaan 
kysymykseen ja mahdollistaa 
yhteiskunnallinen kehitys ja pysyvä tulojen 
lisäys;

31. pitää välttämättömänä, että kehitysmaat 
otetaan mukaan biopolttoaineiden 
kehittämiseen ja tuotantoon tähtäävään 
pitkän aikavälin strategiaan, niin että 
voidaan arvioida taloudellista 
suunniteltavuutta ja taloudellisuutta,
turvata elintarvikkeiden saatavuus ja 
tuotanto, vastata ekologista kestävyyttä 
koskevaan kysymykseen ja mahdollistaa 
yhteiskunnallinen kehitys ja pysyvä tulojen 
lisäys ja että voidaan taata, että 
kehitysmaat saavat tarvittavan 
koulutuksen voidakseen täyttää 
kestävyyttä koskevat EU:n vaatimukset;

Or. en

 Energiatehokkuus

Tarkistus 18
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 119, 120, 121, 122, 123

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. kehottaa komissiota tutkimaan 
energiatehokkuuden lisäämistä 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä
koskevan tavoitteen sitomattomuuden ja 
tarvittaessa ehdottamaan neuvostolle 
tämän tavoitteen sitovuutta;

33. kehottaa komissiota ehdottamaan 
energiatehokkuutta koskevaa sitovaa 
20 %:n tavoitetta vuoteen 2020 mennessä
ja liittämään ehdotukseen konkreettisia 
päästöjen välitavoitteita;

Adlib Express Watermark



PE415.349v03-00 14/21 AM\755663FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 19
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 134 and 138 (osittain)

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. kehottaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
alueellisia elimiä ja ammattijärjestöjä 
vakiinnuttamaan uudisrakennusten 
energiatehokkuuden arkkitehtien ja 
rakennusinsinöörien johtoajatukseksi ja 
toteaa, että uusien rakennusten 
energiatehokkuusastetta koskevat 
rakennusoikeudelliset määräykset voisivat 
olla ensimmäinen askel tämän tavoitteen 
saavuttamiseen;

39. kehottaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
alueellisia elimiä ja ammattijärjestöjä 
vakiinnuttamaan uudisrakennusten 
energiatehokkuutta koskevat vaatimukset, 
suuntaviivat ja kansallisen lainsäädännön 
tai hallinnolliset päätökset arkkitehtien ja 
rakennusinsinöörien johtoajatukseksi 
uusien rakennusten ja suurten 
kunnostushankkeiden
energiatehokkuusastetta koskevissa 
rakennusoikeudellisissa määräyksissä;

Or. en

Tarkistus 20
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 138, 143, 336, 376, 463, 452

Päätöslauselmaesitys
39 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39 a. korostaa, että energiatehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset on 
otettava huomioon kattavassa julkisia 
hankintoja koskevassa politiikassa liittyen 
julkisiin rakennuksiin ja palveluihin 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla, sillä näin voidaan edistää uuteen 
tekniikkaan liittyvää innovointia sekä 
uuden tekniikan markkinoille pääsyä;

Or. en
 Liikkuvuus ja logistiikka
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Tarkistus 21
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 163, 164, 165

Päätöslauselmaesitys
51 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51. pitää myönteisenä euroopanlaajuisten 
verkkojen kehittämistä ja laajentamista ja 
vaatii saattamaan mahdollisimman 
pikaisesti päätökseen ensisijaiset hankkeet, 
jotka ovat ehdottoman tärkeitä 
tavaraliikenteen logistiikan ja kestävän 
eurooppalaisen liikennepolitiikan kannalta;

51. pitää myönteisenä Euroopan laajuisten 
liikenneverkkojen kehittämistä ja 
laajentamista EU:ssa sekä naapurimaissa
ja vaatii saattamaan mahdollisimman 
pikaisesti päätökseen ensisijaiset hankkeet
ja etenkin kaikkein 
ympäristöystävällisimmät hankkeet, jotka 
ovat ehdottoman tärkeitä tavaraliikenteen 
logistiikan ja kestävän eurooppalaisen 
liikennepolitiikan kannalta;

Or. en

 Maatalous ja karjanhoito

Tarkistus 22
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 247, 249, 249

Päätöslauselmaesitys
84 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

84 a. tunnustaa, että viljan ja soijan viljely 
karjan rehuksi aiheuttaa merkittäviä 
kasvihuonekaasupäästöjä; muistuttaa 
kertomuksesta "Livestock's Long 
Shadow", jonka YK:n elintarvike- ja 
maatalousjärjestö julkaisi marraskuussa 
2006 ja jossa todettiin, että karjanhoito 
aiheuttaa 18 % maailman kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä; katsoo, että 
siirtymistä tehokarjataloudesta laajoihin 
kestäviin järjestelmiin tulisi kannustaa 
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samalla, kun myös lihan 
kokonaistuotantoa on vähennettävä 
etenkin teollistuneissa maissa;

Or. en

Tarkistus 23
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies. Rebecca Harms, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 251, 252, 253

Päätöslauselmaesitys
85 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

85. vaatii rehuannosten tarkistamista ja 
tarvittaessa parantamista maidon- ja 
lihantuotannossa, jotta metaanin 
muodostumista märehtijöiden pötsissä 
voidaan vähentää tuottavuutta 
rajoittamatta;

85. vaatii rehuannosten tarkistamista ja 
tarvittaessa parantamista maidon- ja 
lihantuotannossa, jotta metaanin 
muodostumista märehtijöiden pötsissä 
voidaan vähentää; kehottaa tekemään 
karjan ruokkimista ja jalostusta koskevan 
eläinten terveyttä ja hyvinvointia 
koskevan vaikutusten arvioinnin ja 
kehottaa olemaan ottamatta tällaisia 
toimia käyttöön, jos niillä on mitään 
kielteisiä vaikutuksia asianomaisiin 
eläimiin;

Or. en




 Maaperän suojelu

Tarkistus 24
Karl-Heinz Florenz, Chris Davies
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 271, 273

Päätöslauselmaesitys
95 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

95. kehottaa jäsenvaltioita asianmukaisten 
maaperänkäsittelymenetelmien avulla 

95. kehottaa jäsenvaltioita asianmukaisten 
maaperänkäsittelymenetelmien avulla 
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vakiinnuttamaan 
maaperänsuojelupolitiikan, jossa otetaan 
huomioon maaperässä olevien orgaanisten 
aineiden merkitys maaperän 
hedelmällisyydelle ja 
vedenvarastointikyvylle sekä sen kyvylle 
varastoida hiiltä;

vakiinnuttamaan 
maaperänsuojelupolitiikan, jossa otetaan 
huomioon maaperässä olevien orgaanisten 
aineiden merkitys maaperän 
hedelmällisyydelle ja 
vedenvarastointikyvylle sekä sen kyvylle 
varastoida hiiltä, ja kehottaa harkitsemaan 
mahdollisuutta käyttää biomassasta 
valmistettua puuhiiltä;

Or. en

 Terveys

Tarkistus 25
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 315, 317 

Päätöslauselmaesitys
116 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

116. toteaa, että mahdollisia toteutettavia 
toimia voisivat olla katastrofivalmiuden, 
julkisen terveydenhuollon ja 
hätätapauksissa tarvittavan valmiuden
parantaminen, terveyttä edistävien toimien 
tukeminen kaikilla aloilla sekä tietoisuutta 
lisäävät toimet, kuten uusista 
terveysvaaroista tiedottaminen, 
varoittaminen ja käytännön ohjeiden 
antaminen siitä, miten voi välttää niille 
altistumista;

116. toteaa, että mahdollisia toteutettavia 
toimia voisivat olla ilmastonmuutoksen 
vaikutusta ihmisten terveyteen koskevien 
relevanttien tietojen kerääminen ja 
arviointi, katastrofivalmiuden, julkisen 
terveydenhuollon ja hätätapauksissa 
tarvittavan valmiuden parantaminen, 
terveyttä edistävien toimien tukeminen 
kaikilla aloilla sekä tietoisuutta lisäävät 
toimet, kuten uusista terveysvaaroista 
tiedottaminen, varoittaminen ja käytännön 
ohjeiden antaminen siitä, miten voi välttää 
niille altistumista, painottaen erityisesti
hyönteisten levittämiä tauteja ja 
helleaaltoja;

Or. en
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Tarkistus 26
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 305, 306, 522, 523, 525, 526

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C A. ottaa huomioon, että monet 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
terveysvaikutukset voidaan säilyttää 
hallinnassa valmistautumalla niihin, 
vahvistamalla terveydenhuoltojärjestelmiä 
ja toteuttamalla asianmukaisia ennalta 
ehkäiseviä toimia,

C A. ottaa huomioon, että monet 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
terveysvaikutukset voidaan esimerkiksi 
WHO:n kertomusten mukaan säilyttää 
hallinnassa valmistautumalla niihin, 
vahvistamalla terveydenhuoltojärjestelmiä 
ja toteuttamalla asianmukaisia ennalta 
ehkäiseviä toimia, kun erityistä huomiota 
kiinnitetään trooppisten tautien 
leviämiseen ja yleisiin 
tiedotuskampanjoihin, joissa otetaan 
huomioon erityisen haavoittuvat ryhmät, 
kuten raskaana olevat naiset, 
vastasyntyneet, lapset ja ikäihmiset,

Or. en

 Tulevaisuuden tekniikan edistäminen

Tarkistus 27
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 331, 333, 351

Päätöslauselmaesitys
125 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

125. vaatii perustamaan eurooppalaisen 
ilmastorahaston tai perustamaan 
jäsenvaltioihin vastaavia rahastoja, jotka 
rahoitetaan päästökauppajärjestelmästä 
saatavista huutokauppatuloista, ja näkee 
tässä mahdollisuuden luoda pääoma 
sellaisen tulevan ilmastopolitiikan 
rahoittamiseen, johon sisältyviä yksittäisiä 

125. vaatii perustamaan eurooppalaisen 
ilmastorahaston ja/tai perustamaan 
jäsenvaltioihin vastaavia rahastoja ja näkee 
tässä mahdollisuuden luoda pääoma 
sellaisen tulevan ilmastopolitiikan 
rahoittamiseen, johon sisältyviä yksittäisiä 
toimia ja niihin tarvittavia investointeja ja 
yhteisvastuuta voidaan nyt suunnitella vain 
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toimia ja niihin tarvittavia investointeja 
voidaan nyt suunnitella vain rajallisesti;

rajallisesti;

Or. en

 2050 – Tulevaisuus alkaa tänään

Tarkistus 28
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 370, 371

Päätöslauselmaesitys
146 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

146 a. pyytää, että ilmastonmuutoksen 
torjumista koskeva toimintaohjelma 
vuosiksi 2009–2014 pannaan täytäntöön 
seuraavalla tavalla:
(a) Euroopan unionissa komission ja 
jäsenvaltioiden pitäisi
– johtaa paikallisen ja globaalin tason 
keskusteluja toimista, joita toteutetaan 
ilmastonmuutoksen vastustamiseksi,
– kehittää, rahoittaa ja ottaa käyttöön 
EU:n laajuinen superverkko, joka on 
kaikentyyppisten sähköntuottajien 
käytettävissä,
– edistää ja rahoittaa tehokasta ja 
kestävää liikenneinfrastruktuuria 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 
vetyteknologia ja nopeat rautatieyhteydet 
mukaan lukien,
kehittää uusia viestintästrategioita, joilla 
valistetaan kansalaisia ja kannustetaan 
heitä pienentämään päästöjä edullisella 
tavalla, esimerkiksi tarjoamalla tietoa 
tuotteiden ja palvelujen aiheuttamista 
hiilidioksidipäästöistä,
– kehittää asianmukaisia säädöksiä, joilla 
kaikkia teollisuudenaloja kannustettaisiin 
ottamaan johtoasema ilmastonmuutoksen 

Adlib Express Watermark



PE415.349v03-00 20/21 AM\755663FI.doc

FI

torjumisen alalla, aloittaen 
hiilidioksidipäästöjä koskevasta 
avoimuusvaatimuksesta,
– vahvistaa Lissabonin ohjelman, 
sosiaalipoliittisen ohjelman ja 
ilmastonmuutospolitiikan välisiä 
yhteyksiä;
(b) paikallisella ja alueellisella tasolla 
parhaita käytäntöjä tulee edistää ja 
vaihtaa erityisesti liittyen seuraaviin:
– energiatehokkuuteen liittyvät 
toimenpiteet, joilla torjutaan energiaan 
liittyvää köyhyyttä ja pyritään 
kehittämään yksityisistä, kaupallisista ja 
julkisista rakennuksista 
nollaenergiarakennuksia,
– jätteiden kierrätys ja uudelleenkäyttö 
esimerkiksi keräyspisteiden 
infrastruktuurien kehittämisen avulla,
– infrastruktuurien kehittäminen 
vähäpäästöisiä, uusiutuvalla energialla 
kulkevia henkilöautoja varten sekä 
kannustimien käyttöönotto julkisessa 
liikenteessä käytettävien nollapäästöisten 
ajoneuvojen kehittämiseksi,
– kaupunkien ja maaseutualueiden 
liikenteen kestävyyden parantaminen,
– ilmastonmuutoksen mukautumiseen 
liittyvien toimien hyväksyminen ja 
toteutus;

Or. en

Tarkistus 29
Dorette Corbey, Rebecca Harms, Chris Davies, Jens Holm
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 389, 390 ja alkuperäisen johdanto-osan A 
kappaleen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että luonnon A. ottaa huomioon, että luonnon ja 
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säilyttäminen on tehtävä, joka siirtyy 
sukupolvelta toiselle,

ihmiskunnan säilyttäminen on tehtävä, 
joka siirtyy sukupolvelta toiselle,

Or. en
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