
AM\804972FI.doc PE439.124v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2009/2152(INI)

22.2.2010

TARKISTUKSET
1 - 83

Mietintöluonnos
Vittorio Prodi
(PE430.965v01-00)

komission valkoisesta kirjasta "Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Kohti 
eurooppalaista toimintakehystä"
(KOM(2009)0147 – 2009/2152(INI))



PE439.124v01-00 2/39 AM\804972FI.doc

FI

AM_Com_NonLegReport



AM\804972FI.doc 3/39 PE439.124v01-00

FI

Tarkistus 1
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 16. syyskuuta 2009 
antamansa päätöslauselman kesän 
200metsäpaloista1,

Or. en

Tarkistus 2
Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ottaa huomioon 21. toukokuuta 2008 
antamansa päätöslauselman 
ilmastonmuutokseen liittyvistä 
tieteellisistä tosiasioista: havaintoja ja 
suosituksia päätöksentekoa varten2,

Or. en

Tarkistus 3
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2009 
antamansa päätöslauselman Euroopan 
unionin strategiasta Kööpenhaminan 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0013.
2 EUVL C 279 E, 19.11.2009, s. 51–57.
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ilmastonmuutoskokouksessa (COP 15)1,

Or. en

Tarkistus 4
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 10. helmikuuta 2009 
antamansa päätöslauselman 
Kööpenhaminan 
ilmastonmuutoskokouksen (COP 15) 
tuloksista2,

Or. en

Tarkistus 5
Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon ilmastonmuutosta 
koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen (UNFCCC) ja siihen 
liitetyn Kioton pöytäkirjan,

– ottaa huomioon ilmastonmuutosta 
koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen (UNFCCC) ja siihen 
liitetyn Kioton pöytäkirjan sekä 
Kööpenhaminan 
ilmastonmuutoskokouksen 15 
sopimuspuolten (COP 15) tulokset3,

Or. en

                                                                                                                                                  
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0089.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2010)0019.
3 UNFCCC:n päätösluonnos-/CP.15, Kööpenhaminan sopimus, FCCC/CP/L.7.
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Tarkistus 6
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Tanskassa käytyjen 
COP-15 -neuvottelujen tuloksena 
syntyneen Kööpenhaminan sopimuksen,

Or. en

Tarkistus 7
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2009 
annetun direktiivin 2009/29/EY direktiivin 
2003/87/EY muuttamisesta 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän 
parantamiseksi ja laajentamiseksi1,

Or. en

Tarkistus 8
Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen 
seurauksilla on merkittäviä taloudellisia ja 
sosiaalisia vaikutuksia,

B. ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen 
seurauksilla on merkittäviä taloudellisia,
sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia,

Or. fr
                                               
1 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 63–87.
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Tarkistus 9
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että maapallon 
lämpötilan nousun rajoittaminen 2 
asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna 
merkitsisi edelleen Euroopan lämpötilan 
nousua, mihin liittyvät äärimmäiset 
alueelliset ilmastonmuutokset, ja että 
nykyiset UNFCCC:lle ilmoitetut 
sitoumukset nostaisivat 
täytäntöönpantuina lämpötilaa 3,5–4 °C,

Or. en

Tarkistus 10
Andres Perello Rodriguez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että Valkoiseen 
kirjaan liitetyt kolme alakohtaista 
asiakirjaa(maatalous, terveys ja vesi)ovat 
tervetulleita, mutta ilmastonmuutoksen 
maailmanlaajuisen luonteen vuoksi 
komission olisi esitettävä vuoteen 2011 
mennessä myös muita aloja, kuten 
ilmanlaatua ja biologista 
monimuotoisuutta, koskevia asiakirjoja,

Or. es
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Tarkistus 11
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksen seuraukset vaikuttavat 
Euroopan eri alueisiin eri tavoilla ja eri 
voimakkuudella,

D. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksen seuraukset vaikuttavat 
Euroopan eri alueisiin eri tavoilla ja eri 
voimakkuudella ja eri aikaväleillä,

Or. en

Tarkistus 12
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, kuten komission 
valkoisessa kirjassa todetaan, että 
sopeutuminen vaatii EU:n jäsenvaltioiden 
solidaarisuutta epäedullisessa asemassa 
olevia alueita ja niitä alueita kohtaan, 
jotka ovat eniten alttiita 
ilmastonmuutokselle,

Or. en

Tarkistus 13
Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että Etelä-Eurooppa 
ja Välimeren allas ovat kaksi Euroopan 
erityisen haavoittuvaa aluetta, joilla 
vedenpuute, kuivuus ja metsäpalot ovat jo 
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nyt ongelmina, ja että tutkimukset 
osoittavat, että Etelä-Euroopan viljasadot 
pienenevät jopa 25 prosenttia vuoteen 
2080 mennessä1,

Or. en

Tarkistus 14
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että European 
Respiratory Society -järjestön mukaan 
jokainen yhden asteen lämpötilannousu 
yli kaupunkikohtaisen kynnyksen lisää 
hengityselinongelmista kärsivien 
henkilöiden kuolleisuutta kuudella 
prosentilla,

Or. en

Tarkistus 15
Andres Perello Rodriguez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että Valkoisen 
kirjan luku, jonka otsikko on "Ulkoinen 
ulottuvuus ja UNFCCC:ssä käynnissä 
oleva työ", on tärkeä luku ja että EU:n on 
toimittava yhtenäisesti ja otettava 
uudelleen johtava rooli ilmastomuutoksen 
torjunnassa siten, että EU kehittää 
"ilmastodiplomatiaa", mitä vaadittiin 
parlamentin 10. helmikuuta 2010 

                                               
1 Joint Research Centre – Institute for Prospective Technological Studies: ‘Impacts of climate change in 
agriculture in Europe. PESETA-Agriculture study’, EUR 24107 EN, 2009.
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antamassa Kööpenhaminan konferenssin 
tuloksia koskeneessa päätöslauselmassa, 

Or. es

Tarkistus 16
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D b. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksen vaikutus talouteen, 
yhteiskuntaan ja laajempaan ympäristöön 
tuntuu ankarimmin epäsuorina 
vaikutuksina ihmisen hyvinvoinnin 
kannalta elintärkeiden 
ekosysteemipalvelujen huonontumisena ja 
että tämä edellyttää ekosysteemien 
suojelun asettamista EU:n 
sopeutumisstrategian perustaksi,

Or. en

Tarkistus 17
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että keskimääräisten 
lämpötilojen nousu vähentää öljyn ja 
kaasun kysyntää lämmitystarkoituksiin,
mutta toisaalta lisääntyy niiden päivien 
määrä, jolloin tarvitaan ilmastointia, 
mikä saattaa lisätä sähkön kysyntää,

Or. nl



PE439.124v01-00 10/39 AM\804972FI.doc

FI

Tarkistus 18
Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. pitää erityisen myönteisenä sitä, että 
valkoisessa kirjassa korostetaan kaikkien 
ekosysteemien kestävyyden parantamista 
olennaisena keinona suojautua 
ilmastonmuutoksen vaikutuksilta; 
korostaa edelleen, että luonnolliset 
ekosysteemit ovat maapallon tärkeimpiä 
hiilinieluja, jotka sitovat 50 prosenttia 
maapallon vuosittaisista 
kasvihuonekaasupäästöistä ja jotka 
edistävät sekä lieventämistä että 
sopeutumista;

Or. en

Tarkistus 19
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa, että on tärkeää laatia 
kansalliset sopeutumissuunnitelmat, jotka 
perustuvat yhteiseen eurooppalaiseen 
kehykseen, jonka puitteissa jäsenvaltiot 
voivat suunnitella sopeutumistoimiaan ja 
tiedottaa niistä; katsoo, että tällaisiin 
suunnitelmiin on sisällytettävä riski- ja 
vaarakartat infrastruktuurista ja 
teollisuuslaitoksista, jotka voisivat 
haitallisten sääilmiöiden yhteydessä 
aiheuttaa riskin ympäristölle tai 
kansanterveydelle; kehottaa saattamaan 
tällaiset tiedot yleisön ja muiden 
jäsenvaltioiden saataville;
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Or. en

Tarkistus 20
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää erittäin tärkeänä 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
saattamista osaksi kaikkea EU:n 
politiikkaa; 

3. pitää erittäin tärkeänä 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
saattamista osaksi kaikkea EU:n 
politiikkaa, erityisesti osaksi yhteistä 
maatalouspolitiikkaa ja 
kalastuspolitiikkaa, sekä 
ympäristövaikutusten arviointia, 
rakennuslupia ja rakennusstandardeja 
koskevaa lainsääntöä;

Or. en

Tarkistus 21
Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää erittäin tärkeänä 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
saattamista osaksi kaikkea EU:n 
politiikkaa; 

3. pitää erittäin tärkeänä 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
saattamista osaksi kaikkea EU:n politiikkaa 
sekä mainittujen toimien 
yhdenmukaisuuden varmistamista 
ekosysteemin kestävyyteen perustuvalla 
monialaisella ja horisontaalisella 
lähestymistavalla;

Or. fr
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Tarkistus 22
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa, että valkoisessa kirjassa 
määritellyt pääasialliset toiminta-alat olisi 
asetettava etusijajärjestykseen myös sen 
mukaan, missä aikajärjestyksessä eri 
seurausten odotetaan toteutuvan 
Euroopassa, jotta käytettävissä olevat 
resurssit voidaan suunnata 
tehokkaammin; 

Or. en

Tarkistus 23
Matthias Groote

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. pitää valitettavana sitä, että 
liikenneala jätetään vaille huomiota 
valkoisessa kirjassa, vaikka sen osuus 
kaikista kasvihuonekaasujen päästöistä 
on 27 prosenttia, mikä edellyttää 
tehokkaita sopeutumistoimia; toivoo 
myös, että liikennealaa koskevat 
valmisteluasiakirjat sisällytetään tulevaan 
valkoiseen kirjaan;

Or. de

Tarkistus 24
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota sekä kehittämään 
tietopohjan ilmastonmuutoksen 
vaikutuksesta erityisesti Euroopan 
unioniin että siirtämään mainitut tiedot 
teollisuusmaille ja teollistuville maille, 
jotta nämä voivat käyttää niitä 
toteuttaessaan omia ilmastonmuutoksen 
torjuntaa koskevia toimiaan ja käyttää 
niitä ilmastonsuojelutoimiensa 
rahoituksen tehokkaampaan 
suuntaamiseen;

Or. de

Tarkistus 25
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että tutkimusta olisi 
tehostettava nykyisen tutkimuksen 
seitsemännen puiteohjelman ja tulevien 
puiteohjelmien piirissä, jotta voidaan 
puuttua tietämyksessä oleviin aukkoihin ja 
kehittää keinoja ja tekniikkaa 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
mukautumiseksi; 

5. korostaa, että tutkimusta olisi 
tehostettava nykyisen tutkimuksen 
seitsemännen puiteohjelman ja tulevien 
puiteohjelmien piirissä, jotta voidaan 
puuttua tietämyksessä oleviin aukkoihin, 
jotka koskevat vaaratekijöitä (aikaisempia 
ja todennäköisiä tulevia 
ilmastokatastrofeja) ja muita vaikuttavia 
tekijöitä, kuten sosioekonomista kehitystä 
(vaarassa olevien resurssien nykyistä ja 
tulevaa maantieteellistä jakautumista) 
tietyissä paikoissa ja tiettyinä aikoina, ja 
kehittää keinoja ja tekniikkaa 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutumisen kustannusten arvioimiseksi 
sekä sen arvioimiseksi, miten edellä 
mainitut vaikutukset vähentävät 
ilmastoriskeille alttiutta ja 
haavoittuvuutta;

Or. en
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Tarkistus 26
Esther de Lange

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että tutkimusta olisi 
tehostettava nykyisen tutkimuksen 
seitsemännen puiteohjelman ja tulevien 
puiteohjelmien piirissä, jotta voidaan 
puuttua tietämyksessä oleviin aukkoihin ja 
kehittää keinoja ja tekniikkaa 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
mukautumiseksi;

5. korostaa, että sovellettua tutkimusta olisi 
tehostettava nykyisen tutkimuksen 
seitsemännen puiteohjelman ja tulevien 
puiteohjelmien piirissä, jotta voidaan 
puuttua tietämyksessä oleviin aukkoihin ja 
kehittää keinoja ja tekniikkaa 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
mukautumiseksi;

Or. en

Tarkistus 27
Oreste Rossi

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että tutkimusta olisi 
tehostettava nykyisen tutkimuksen 
seitsemännen puiteohjelman ja tulevien 
puiteohjelmien piirissä, jotta voidaan 
puuttua tietämyksessä oleviin aukkoihin ja 
kehittää keinoja ja tekniikkaa 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
mukautumiseksi;

5. korostaa, että tutkimusta olisi 
tehostettava nykyisen tutkimuksen 
seitsemännen puiteohjelman ja tulevien 
puiteohjelmien piirissä, jotta voidaan 
puuttua tietämyksessä oleviin aukkoihin ja 
kehittää keinoja ja tekniikkaa 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
mukautumisen kustannusten ja hyötyjen 
arvioimiseksi;

Or. it
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Tarkistus 28
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että asiaankuuluvista 
mallinnuksista tarvitaan alueellisen ja 
paikallisen tason lisätutkimuksia ja että 
EU:n alueen eri osien sopeutumiskyky on 
määriteltävä;

6. korostaa, että asiaankuuluvista 
tulevaisuuspainotteisista ja 
moniulotteisista riskimallinnuksista
tarvitaan alueellisen ja paikallisen tason 
lisätutkimuksia ja että EU:n alueen eri 
osien sopeutumiskyky on määriteltävä;

Or. en

Tarkistus 29
Andres Perello Rodriguez

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että asiaankuuluvista
mallinnuksista tarvitaan alueellisen ja 
paikallisen tason lisätutkimuksia ja että 
EU:n alueen eri osien sopeutumiskyky on 
määriteltävä;

6. katsoo, että Euroopan unionin 
ilmastoskenaarioiden erilaisuuden vuoksi 
olisi määriteltävä kiireellisesti 
haavoittuvuutta koskevat indikaattorit, ja 
korostaa, että asiaankuuluvista 
mallinnuksista tarvitaan alueellisen ja 
paikallisen tason lisätutkimuksia ja että 
EU:n alueen eri osien sopeutumiskyky on 
määriteltävä;

Or. es

Tarkistus 30
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
6 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että asiaankuuluvista 
mallinnuksista tarvitaan alueellisen ja 
paikallisen tason lisätutkimuksia ja että 
EU:n alueen eri osien sopeutumiskyky on 
määriteltävä;

6. korostaa, että asiaankuuluvista 
mallinnuksista tarvitaan kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason 
lisätutkimuksia ja että EU:n alueen eri 
osien sopeutumiskyky on määriteltävä; 
kehottaa näin olleen Euroopan 
ympäristökeskusta laatimaan raportteja, 
jossa se analysoi ilmastonmuutoksen 
Euroopan eniten haavoittuville alueille 
aiheuttamia riskejä siten, että se arvioi 
tarpeet, rajoitukset, aikavälit, 
mahdollisuudet, toimien tason ja 
sopeutumisen vaihtoehdot, jotta se voi 
antaa sopeutumista koskevia ohjeita ja 
auttaa alueellisia ja paikallisia toimijoita 
kehittämään tehokkaita 
sopeutumisstrategioita; 

Or. en

Tarkistus 31
Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. muistuttaa kuitenkin, että 
epätietoisuus ilmastomuutoksen 
vaikutuksesta on olennainen osa 
ongelmaa, ja että joissakin tapauksissa 
tätä asiaa koskevat päätökset on tehtävä 
odottamatta varmuutta tieteellisestä 
perustasta, mikä olisi 
varovaisuusperiaatteen mukaista;

Or. fr
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Tarkistus 32
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota varmistamaan 
yksityiskohtaisten tietojen helpon 
saatavuuden kaikille julkisille ja 
yksityisille toimijoille (tietokokonaisuuden 
metodia kuvaavat metatiedot mukaan 
luettuina); katsoo, että 
ilmastonmuutostietoja olisi pidettävä 
julkisina tietoina ja että näin ollen ne olisi 
INSPIRE-direktiivin 14 artiklan 
mukaisesti annettava yleisön käyttöön 
maksutta tai maksusta, joka kattaa 
tietokokonaisuuden ja vastaavien 
tietopalvelujen ylläpidon kustannukset;

Or. en

Tarkistus 33
Oreste Rossi

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota varmistamaan 
yksityiskohtaisten ilmastonmuutostietojen 
täydellisen julkisuuden (käytettyjä 
tieteellisiä tutkimusmetodeja koskevat 
tiedot mukaan luettuina), koska 
mainittuja tietoja olisi pidettävä julkisina 
tietoina;

Or. it



PE439.124v01-00 18/39 AM\804972FI.doc

FI

Tarkistus 34
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa ilmastonmuutokseen 
sopeutumista koskevien paikallisten ja 
alueellisten aloitteiden verkostoitumisen 
merkitystä ja kehottaa vaihtamaan 
käytäntöjä Euroopan laajuisesti; 
huomauttaa, että parhaiden käytäntöjen 
mukaisten ratkaisujen määrittäminen voi 
luoda lisäarvoa EU:n strategialle;

Or. de

Tarkistus 35
Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa EU:n tutkimuksen ja 
kehittämisen 7. puiteohjelmaan "Tiede ja 
yhteiskunta" -ohjelmaan sisältyvien 
"osallistuvien tutkimusmetodien" 
merkitystä, koska ne edistävät osaamisen 
yhteistä kehittämistä paikallisyhteisöjen ja 
paikallisviranomaisten kanssa, jotta 
voidaan määritellä parhaat 
sopeutumisstrategiat paikallisella ja 
alueellisella tasolla ja jotta tiedon 
tehokkaampi levittäminen voidaan 
varmistaa;

Or. fr
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Tarkistus 36
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että komission pitäisi varmistaa 
tietojenvaihtojärjestelmän tarpeellisuus, 
kun otetaan huomioon, että yhteisen
ympäristötietojärjestelmän (SEIS) ja 
ympäristön ja turvallisuuden 
maailmanlaajuisen seurannan (GMES) 
kaltaiset järjestelmätkin ovat olemassa; 
katsoo, että tietojenvaihtojärjestelmän 
käyttämisen pitäisi antaa lisäarvoa EU:n 
laatiessa, rahoittaessa ja toteuttaessa 
asianmukaisia mukauttamissuunnitelmia;

7. katsoo, että komission pitäisi varmistaa 
tietojenvaihtojärjestelmän kehittäminen 
portaaliksi, johon yhdistetään muut 
käytössä olevat järjestelmät, kuten
yhteinen ympäristötietojärjestelmä (SEIS) 
ja ympäristön ja turvallisuuden 
maailmanlaajuinen seuranta (GMES); 
katsoo, että tietojenvaihtojärjestelmän 
käyttämisen pitäisi antaa lisäarvoa EU:n, 
jäsenvaltioiden ja yksityisten toimijoiden
laatiessa, rahoittaessa ja toteuttaessa 
asianmukaisia mukauttamissuunnitelmia;

Or. en

Tarkistus 37
Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Yleinen periaate
7a. korostaa tarvetta ottaa käyttöön 
monialainen lähestymistapa, joka 
perustuu ekosysteemien kestävyyteen, 
elinympäristön ja biologisen 
monimuotoisuuden suojeluun sekä 
ekosysteemien tuottamiin palveluihin, 
sekä kaikkien alakohtaisten toimien 
synergian ja yhdenmukaisuuden tarvetta;

Or. fr
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Tarkistus 38
Bairbre de Brún

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kantaa erityistä huolta vedestä, koska 
ilmastonmuutoksella on huomattavia 
vaikutuksia veden määrään ja laatuun;

8. kantaa erityistä huolta vedestä, 
planeettamme tärkeimpiin kuuluvasta 
luonnonvarasta, koska 
ilmastonmuutoksella on huomattavia 
vaikutuksia veden määrään ja laatuun, 
mikä vaarantaa jokaiselle EU:n 
kansalaiselle kuuluvan maksuttoman 
palvelun periaatteen;

Or. en

Tarkistus 39
José Manuel Fernandes

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. muistuttaa, että vesi on erityisen altis 
ilmastomuutoksen vaikutuksille ja että 
ilmastonmuutos saattaa johtaa 
vesivarojen ja erityisesti juomaveden 
määrän vähentymiseen ja laadun 
huonontumiseen;

Or. pt

Tarkistus 40
Richard Seeber

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. tähdentää, että EU:n alueella voitaisiin 9. tähdentää, että EU:n on hoidettava 
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tehokkaamman vesihuollon avulla 
säästää suuria vesimääriä;

vesivarojaan kestävällä ja 
tehokkaammilla kaksivaiheisilla toimilla –
millä lisätään vesivarojen potentiaalia ja 
aktiivisesti vähennetään kysyntää ja 
tuhlaamista väestön keskuudessa – sekä 
sosiaalisilla ja taloudellisilla toimilla;

Or. en

Tarkistus 41
José Manuel Fernandes

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. tähdentää, että EU:n alueella voitaisiin 
tehokkaamman vesihuollon avulla säästää 
suuria vesimääriä;

9. tähdentää, että EU:n alueella voitaisiin 
tehokkaamman vesihuollon avulla säästää 
suuria vesimääriä ja vaatii tässä 
yhteydessä tavoitteiden käyttöönottoa 
yksityisen kulutuksen rajoittamiseksi 
EU:ssa;

Or. pt

Tarkistus 42
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa vesipuitedirektiivin 
(2000/60/EY)1 aktiivisen täytäntöönpanon 
sekä vesipiirin hoitosuunnitelmien 
tehokkuuden varmistamisen merkitystä 
erityisesti rajatylittävien vesialueiden 
yhteydessä sekä alueilla, joilla vesistressi 
voi saavuttaa kriittisen tason ja/tai joilla 
tulvat ovat yleistymässä;

                                               
1 EYVL L 327, 22.12 2000, s. 1.
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Or. en

Tarkistus 43
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. suosittelee, että komissio laatii 
tutkimusohjelmia tarkoituksena kehittää 
uusia vesialueiden hoitoa koskevia 
tekniikoita ilmastonmuutoksen 
aiheuttamien uusien olosuhteiden vuoksi;

Or. el

Tarkistus 44
Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että on tärkeää panna 
täytäntöön tulvadirektiivi*, joka tarjoaa 
laaja-alaisen järjestelmän 
ilmastonmuutoksesta johtuvien tulvien 
lisääntyneiden riskien arvioimiseen ja 
seurantaan sekä sopeutumistoimien 
kehittämiseen; 

11. korostaa, että on tärkeää panna 
täytäntöön tulvadirektiivi1, joka tarjoaa 
laaja-alaisen järjestelmän 
ilmastonmuutoksesta johtuvien tulvien 
lisääntyneiden riskien arvioimiseen ja 
seurantaan sekä sopeutumistoimien 
kehittämiseen ja tarjoaa ympäristön ja 
ekosysteemien kestävyyden tulvien 
vaikutuksen seurannassa ja 
vähentämisessä;

Or. fr

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, tulvariskien 
arvioinnista ja hallinnasta (EUVL L 288, 6.11.2007, s. 27).
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Tarkistus 45
Oreste Rossi

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vesivaroihin aiheuttamien kielteisten 
vaikutusten rajoittamiseksi on tärkeää 
varmistaa, että sadevesi pysyy 
mahdollisimman suuressa määrin siellä, 
missä vettä sataa, jotta rankkasadevesi ei 
valu liian suurina määrinä vesiväyliin, 
joissa se aiheuttaa tulvaa ja laajaa 
eroosiota, sekä varmistaa, että tulva-
altaiden rakentamisella mahdollistetaan 
veden imeytyminen maaperään, mikä tuo 
täydennystä pintaveteen;

Or. it

Tarkistus 46
José Manuel Fernandes

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. pyytää komissiota laatimaan 
"Euroopan rannikkoja koskevan useita 
samanaikaisia riskejä koskevan 
toimintasuunnitelman"; 

Or. en

Tarkistus 47
Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
Otsikko ”Maatalous” 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Maatalous Maa- ja metsätalous

Or. en

Tarkistus 48
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että maatalouden 
ekosysteemien mukautumiskykyä on 
nostettava luonnonvarojen, kuten veden ja 
maaperän, kestävämmän käytön avulla;

12. korostaa, että maatalouden 
ekosysteemien mukautumiskykyä on 
nostettava luonnonvarojen kestävämmän 
käytön avulla;

Or. de

Tarkistus 49
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että maatalouden 
ekosysteemien mukautumiskykyä on 
nostettava luonnonvarojen, kuten veden ja 
maaperän, kestävämmän käytön avulla;

12. korostaa, että maatalouden 
ekosysteemien mukautumiskykyä on 
nostettava luonnonvarojen, kuten veden ja 
maaperän, kestävämmän käytön avulla 
vähentämällä aktiivisesti kestämättömiä 
käytäntöjä ja vedenkulutuksensa vuoksi 
soveltumattomien viljelykasvien viljelyä;

Or. en
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Tarkistus 50
Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että maatalouden 
ekosysteemien mukautumiskykyä on 
nostettava luonnonvarojen, kuten veden ja 
maaperän, kestävämmän käytön avulla; 

12. korostaa, että maatalouden 
ekosysteemien mukautumiskykyä on 
nostettava luonnonvarojen, kuten veden ja 
maaperän, kestävämmän käytön avulla 
sekä käyttämällä enenevässä määrin 
lajinsisäistä ja lajien välistä 
monimuotoisuutta kasvi- ja eläinlajien 
valinnassa;

Or. fr

Tarkistus 51
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että yhteisellä 
maatalouspolitiikalla on keskeinen asema 
mukautumisessa; 

13. katsoo, että yhteisellä 
maatalouspolitiikalla on keskeinen asema 
mukautumisessa ja että sen yhteydessä on 
kehitettävä paremmin ekosysteemiin 
perustuvaa maataloutta, suojattava ja 
lisättävä biologisen monimuotoisuuden 
suojelua ja muita ekosysteemipalveluja, 
kuten maaperän suojelua, tulvaveden 
laatua sekä maisemakokonaisuuksien 
ekologisia yhteyksiä;

Or. en
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Tarkistus 52
Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että yhteisellä 
maatalouspolitiikalla on keskeinen asema 
mukautumisessa;

13. katsoo, että yhteisellä 
maatalouspolitiikalla on keskeinen asema 
mukautumisessa ja että kestävien 
viljelykäytäntöjen käyttöönotto edistää 
merkittävästi maaperän suojelua, 
vesivarojen hoitoa, biologisen 
monimuotoisuuden suojelua ja 
ekosysteemin kestävyyttä;

Or. fr

Tarkistus 53
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. suosittelee ensimmäiseksi 
toimenpiteeksi, että täydentäviä ehtoja 
koskevaa järjestelmää laajennetaan 
koskemaan täydentäviä lisäsäännöksiä, 
jotka koskevat vedenkäyttöä, 
kasvihuonekaasupäästöjä ja biologisen 
monimuotoisuuden suojelua; 

Or. en

Tarkistus 54
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. kehottaa komissiota pitämään 
voimassa jäsenvaltioiden mahdollisuuden 
osoittaa varoja maatalousvakuutusten 
kustannuksiin YMP:n 
terveystarkastuksen mukaisesti ja 
kehottaa komissiota parantamaan 
asetuksen säännöksiä 68–70, jotka 
koskevat maataloustuottajien suoria 
tukijärjestelmiä, jotta järjestelmän 
tehokkuutta voidaan parantaa 
maatalousalan riskinhallinnan 
edistämiseksi; 

Or. en

Tarkistus 55
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
Otsikko – 13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Metsätalous

Or. en

Tarkistus 56
Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Metsät
13 a. korostaa, että sopeutuminen on 
sisällytettävä EU:n 
metsänsuojelupolitiikkaan, koska 
ilmastonmuutos vaikuttaa perusteellisesti 
metsien ekosysteemiin ja lisää 
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metsäpalojen riskiä;

Or. fr

Tarkistus 57
Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. pitää myönteisinä komission 
ehdotuksia EU:n metsästrategian 
uudistamiseksi; kehottaa komissiota 
käynnistämään metsänsuojelua koskevan 
keskustelun mahdollisimman pian;

Or. en

Tarkistus 58
Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan käyttöön metsänviljelytoimia 
Välimeren maissa 
kustannustehokkaampana 
perusekosysteemipalvelujen tuottamisen 
keinona;

Or. en

Tarkistus 59
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. ilmaisee huolensa siitä, että viime 
vuosien aikana metsäpalot ovat tuhonneet 
Euroopassa vuosittain yli 400 000 
hehtaaria metsämaata; toteaa, että 
erityisesti Etelä-Euroopassa esiintyvien 
mainitun mittakaavan metsäpalojen 
seurauksena metsät eivät pysty 
uudistumaan ja että tämä aiheuttaa 
vakavia ekologisia, taloudellisia ja 
sosiaalisia vaikutuksia; toteaa myös, että 
vuoden 2007 epätavalliset sääolosuhteet 
johtivat valtaviin metsäpaloihin, jotka 
saattavat toistua useammin tulevien 
vuosien aikana; toteaa myös, että 
maapallon lämpötila nousee entistä 
nopeammin vähintään 30 seuraavan 
vuoden ajan ja vaikuttaa ensisijaisesti 
tiettyihin ilmastomuutokselle erityisen 
alttiisiin alueisiin; 

Or. en

Tarkistus 60
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. kehottaa komissiota asettamaan 
ehdotuksessaan ilmastonmuutokseen 
sopeutumista koskevaksi EU:n 
toimintasuunnitelmaksi etusijalle 
kuivuuden ja metsäpalojen ehkäisemisen 
erityisesti Etelä-Euroopassa, mitä 
parlamentti ehdotti kesän 2009 
metsäpaloja koskevassa 
päätöslauselmassaan1;

Or. en

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0013.
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Tarkistus 61
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
13 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 c. tunnustaa EU:n 
pelastuspalvelumekanismin merkityksen 
ilmastonmuutoksen aiheuttamien 
luonnonkatastrofien tapauksissa ja 
kehottaa komissiota ryhtymään toimiin 
sen tehokkuuden parantamiseksi 
erityisesti usean samanaikaisen 
hätätilanteen tapauksissa; kehottaa 
komissiota ryhtymään toimiin erityisesti 
Euroopan metsäpalojen sammutukseen 
tarkoitetun taktisen reservin resurssien ja 
valmiuksien tehostamiseksi; 

Or. en

Tarkistus 62
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
13 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 d. suosittelee, että komissio laatii
tutkimusohjelmia, joiden tarkoituksena 
on tutkia hiilidioksidin korkeampien 
tasojen, korkeampien lämpötilojen ja 
kuivuuden vaikutuksia metsissä; 

Or. el
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Tarkistus 63
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
13 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 e. suosittelee, että komissio laatii 
tutkimusohjelmia tarkoituksena kehittää 
uusia metsäalueiden hoitoa ja 
metsäekosysteemejä koskevia 
tutkimusohjelmia ilmastonmuutoksen 
aiheuttamien uusien olosuhteiden vuoksi;

Or. el

Tarkistus 64
Anja Weisgerber, Peter Liese

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että maaperädirektiivi olisi 
oleellisen tärkeä väline mukautumisen 
kannalta, erityisesti vastineena maaperän 
köyhtymiselle ja aavikoitumiselle; vaatii 
siksi jäsenvaltioita valmistelemaan 
maaperädirektiivin hyväksymistä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 65
Esther de Lange

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että maaperädirektiivi olisi 
oleellisen tärkeä väline mukautumisen 
kannalta, erityisesti vastineena maaperän 

Poistetaan.
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köyhtymiselle ja aavikoitumiselle; vaatii 
siksi jäsenvaltioita valmistelemaan 
maaperädirektiivin hyväksymistä;

Or. en

Tarkistus 66
Holger Krahmer

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että maaperädirektiivi olisi 
oleellisen tärkeä väline mukautumisen 
kannalta, erityisesti vastineena maaperän 
köyhtymiselle ja aavikoitumiselle; vaatii 
siksi jäsenvaltioita valmistelemaan 
maaperädirektiivin hyväksymistä;

14. korostaa maaperän merkittävää 
roolia; on kuitenkin vakuuttunut siitä, 
että tätä asiaa olisi käsiteltävä 
jäsenvaltioiden tasolla, koska se kuuluu 
jäsenvaltioiden toimivaltaan; vaatii siksi 
jäsenvaltioita valmistelemaan kansallisten 
säädösten hyväksymistä siinä 
tapauksessa, että mainitut säädökset eivät 
ole vielä voimassa;

Or. en

Tarkistus 67
Glenis Willmott

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että maaperädirektiivi olisi
oleellisen tärkeä väline mukautumisen 
kannalta, erityisesti vastineena maaperän 
köyhtymiselle ja aavikoitumiselle; vaatii 
siksi jäsenvaltioita valmistelemaan 
maaperädirektiivin hyväksymistä;

14. katsoo, että maaperä vaikuttaa 
merkittävästi ilmastonmuutokseen ja sen 
lisäksi ilmastonmuutos saattaa itse 
aiheuttaa maaperän laadun merkittävää 
heikentymistä tai eroosiota;

Or. en
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Tarkistus 68
Glenis Willmott

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. tunnustaa, että maaperän tilan 
huonontumisen syyt ja vaikutukset ovat 
pääasiassa paikallisia ja alueellisia, ja 
että näin ollen olisi noudatettava 
toissijaisuusperiaatetta; kehottaa niitä 
jäsenvaltioita, jotka eivät ole säätäneet 
maaperän suojelua koskevia säädöksiä, 
kantamaan oman vastuunsa;

Or. en

Tarkistus 69
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että maaperädirektiivi olisi 
oleellisen tärkeä väline mukautumisen 
kannalta, erityisesti vastineena maaperän 
köyhtymiselle ja aavikoitumiselle; vaatii 
siksi jäsenvaltioita valmistelemaan 
maaperädirektiivin hyväksymistä;

14. katsoo, että komission olisi laadittava 
suositukset jäsenvaltioiden toimista, jotka 
koskevat maaperän laadun parantamista 
ja aavikoitumisen ehkäisemistä;

Or. de

Tarkistus 70
Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että maaperädirektiivi olisi 14. katsoo, että erityistä huomiota olisi 
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oleellisen tärkeä väline mukautumisen 
kannalta, erityisesti vastineena maaperän 
köyhtymiselle ja aavikoitumiselle; vaatii
siksi jäsenvaltioita valmistelemaan 
maaperädirektiivin hyväksymistä;

kiinnitettävä maaperän köyhtymisen ja
aavikoitumisen riskiin; kehottaa siksi 
jäsenvaltioita valmistelemaan kestävän 
maaperän suojelupolitiikan hyväksymistä;

Or. de

Tarkistus 71
Esther de Lange

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että maaperädirektiivi olisi 
oleellisen tärkeä väline mukautumisen 
kannalta, erityisesti vastineena maaperän 
köyhtymiselle ja aavikoitumiselle; vaatii 
siksi jäsenvaltioita valmistelemaan 
maaperädirektiivin hyväksymistä;

14. katsoo, että maaperää koskeva 
teemapohjainen strategia olisi oleellisen 
tärkeä väline mukautumisen kannalta, 
erityisesti vastineena maaperän 
köyhtymiselle ja aavikoitumiselle;

Or. en

Tarkistus 72
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että maaperädirektiivi olisi 
oleellisen tärkeä väline mukautumisen 
kannalta, erityisesti vastineena maaperän 
köyhtymiselle ja aavikoitumiselle; vaatii 
siksi jäsenvaltioita valmistelemaan 
maaperädirektiivin hyväksymistä;

14. katsoo, että maaperän kestävyys on 
ekosysteemin sopeutumisen olennainen 
osatekijä, ja toteaa, että maaperän tilan 
heikentyminen jatkuu EU:ssa; katsoo, että 
ehdotettu maaperädirektiivi olisi oleellisen 
tärkeä väline mukautumisen kannalta, 
erityisesti vastineena maaperän 
köyhtymiselle ja aavikoitumiselle; vaatii 
siksi jäsenvaltioita valmistelemaan sen
hyväksymistä;
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Or. en

Tarkistus 73
Jutta Haug

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että maaperädirektiivi olisi 
oleellisen tärkeä väline mukautumisen 
kannalta, erityisesti vastineena maaperän 
köyhtymiselle ja aavikoitumiselle; vaatii 
siksi jäsenvaltioita valmistelemaan 
maaperädirektiivin hyväksymistä; 

14. katsoo, että maaperän suojelun 
puitedirektiivi olisi oleellisen tärkeä väline 
mukautumisen kannalta, erityisesti 
vastineena maaperän köyhtymiselle ja 
aavikoitumiselle; vaatii siksi jäsenvaltioita 
valmistelemaan maaperän suojelun 
puitedirektiivin oikea-aikaista
hyväksymistä; 

Or. en

Tarkistus 74
Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Rannikko- ja saarialueet
14 a. katsoo, että rannikko- ja 
saarialueiden olisi kuuluttava 
ensisijaisten sopeutumistoimien piiriin, 
koska ne ovat erityisen alttiita 
ilmastomuutoksen vaikutuksille ja ovat 
tiheästi asutettuja ja koska taloudelliset 
riskit ovat erityisen suuret;

Or. fr
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Tarkistus 75
Linda McAvan

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. korostaa, että ilmastonmuutokseen 
sopeutumisella olisi edistettävä kestävää 
kehitystä; korostaa myös, että 
sopeutumistoimilla voidaan luoda ja niillä 
on luotava työpaikkoja ja suojeltava 
sosiaalista oikeudenmukaisuutta, mikä 
edistää työllisyyden korkeampaa tasoa ja 
edistää köyhyyden ja sosiaalisen 
eriarvoisuuden torjuntaa;

Or. en

Tarkistus 76
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää myönteisenä komission 
ehdotuksia ilmastonmuutokseen liittyviä 
terveysvaikutuksia koskevien 
suuntaviivojen ja seurantamekanismien 
kehittämisestä vuoteen 2011 mennessä; 
tähdentää vektorivälitteisten tautien 
leviämistä koskevien riskien lisääntymistä;

15. pitää myönteisenä komission 
ehdotuksia ilmastonmuutokseen liittyviä 
terveysvaikutuksia koskevien 
suuntaviivojen ja seurantamekanismien 
kehittämisestä vuoteen 2011 mennessä; 
tähdentää vektorivälitteisten tautien 
leviämistä koskevien riskien lisääntymistä 
ja niiden vakavia vaikutuksia 
hengityselinsairauksiin;

Or. en
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Tarkistus 77
Bill Newton Dunn

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää myönteisenä komission 
ehdotuksia ilmastonmuutokseen liittyviä 
terveysvaikutuksia koskevien 
suuntaviivojen ja seurantamekanismien 
kehittämisestä vuoteen 2011 mennessä; 
tähdentää vektorivälitteisten tautien 
leviämistä koskevien riskien lisääntymistä;

15. pitää myönteisenä komission 
ehdotuksia ilmastonmuutokseen liittyviä 
terveysvaikutuksia koskevien 
suuntaviivojen ja seurantamekanismien 
kehittämisestä vuoteen 2011 mennessä; 
tähdentää vektorivälitteisten tautien 
leviämistä koskevien riskien lisääntymistä 
ja tarvetta tiedottaa Euroopan unionin 
kansalaisille toimivista tautien 
ehkäisykeinoista ehkäisyn ja valvonnan 
eurooppalaisen keskuksen suositusten 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 78
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. toteaa, että ilmastonmuutoksen 
terveysvaikutukset vaikuttavat 
todennäköisesti voimakkaimmin kaikkein 
heikoimmassa asemassa oleviin yhteisöihin 
ja köyhimpiin väestönosiin; pitää 
oleellisena, että sopeutumistoimia 
käsitellään terveysalan epätasa-arvon 
yhteydessä; 

16. toteaa, että ilmastonmuutoksen 
terveysvaikutukset vaikuttavat 
todennäköisesti voimakkaimmin kaikkein 
heikoimmassa asemassa oleviin yhteisöihin 
ja köyhimpiin väestönosiin sekä lasten, 
vanhusten ja ennestään sairaiden 
kaltaisiin suojattomimpiin ryhmiin; pitää 
oleellisena, että sopeutumistoimia 
käsitellään terveysalan epätasa-arvon 
yhteydessä ja että mainituilla toimilla 
edistetään terveyden myönteisiä 
rinnakkaisvaikutuksia edistäviä toimia;

Or. en
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Tarkistus 79
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. korostaa eläintautien seuranta- ja 
valvontajärjestelmien tehostamisen 
tarvetta;

Or. en

Tarkistus 80
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. pyytää komissiota kehittämään 
kattavan politiikan vakuutusalan 
ottamiseksi mukaan riskien tiedostamiseen 
ja riskien jakamiseen;

23 a. pyytää komissiota kehittämään 
kattavan politiikan vakuutusalan 
ottamiseksi mukaan riskien tiedostamiseen 
ja riskien jakamiseen;

Or. en

Tarkistus 81
Peter Liese

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. tunnustaa terveysalan merkityksen 
sopeutumisessa; kehottaa EU:ta 
tukemaan terveysalan hiilijalanjäljen 
pienentämistä koskevia toimia ja 
varmistamaan riittävän rahoituksen 
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terveysalan sopeutumistoimille;

Or. en

Tarkistus 82
Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. korostaa, että sopeutumistoimien 
sosiaaliset ja työllisyysvaikutukset on 
otettava huomioon EU:n 
elvytysstrategiassa; 

Or. en

Tarkistus 83
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. toteaa, että kunnianhimoiset 
sopeutumissuunnitelmat edistävät 
vihreiden työpaikkojen luomista EU:ssa, 
mikä edistää kehitystä kohti 
hiilidioksidipäästötöntä taloutta, ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tehostamaan toimiaan, jotka koskevat 
kehitystä kohti kestävämpää talouskasvua 
kaikkialla EU:n alueella;

Or. nl


