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Tarkistus 84
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Päätöslauselmaesitys
Otsikko ”Infrastruktuuri”

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Infrastruktuuri Infrastruktuuri ja liikenne

Or. it

Tarkistus 85
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
Otsikko ”Infrastruktuuri”

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Infrastruktuuri Infrastruktuuri ja energia

Or. nl

Tarkistus 86
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että keskipitkän ja pitkän 
aikavälin investointeja 
infrastruktuurihankkeisiin on harkittava 
siten, että tulevaisuuden ennakoidut 
ilmasto-olosuhteet otetaan täysimääräisesti 
huomioon samalla, kun säilytetään tietty 
joustavuus; 

18. korostaa tarvetta varmistaa, että 
nykyisessä teollisuuden ympäristölupia ja 
ympäristövaikutusten arviointia 
koskevassa lainsäädännössä vaaditaan, 
että kaikessa suunnitellussa 
infrastruktuurissa ja luvanvaraisessa 
teollisessa toiminnassa tulevaisuuden 
ennakoidut ilmasto-olosuhteet ja niiden 
aiheuttamat riskit otetaan täysimääräisesti 
huomioon samalla, kun säilytetään tietty 
sopeutumiskyky; huomauttaa, että 
useimmiten olisi asianmukaisempaa, että 
herkille alueille ei rakennettaisi 
rakennuksia ja että sen sijaan niitä varten 
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olisi suunniteltava suojauskeinoja, joilla 
pyritään valmistautumaan 
ilmastonmuutoksen kielteisiin 
vaikutuksiin;

Or. en

Tarkistus 87
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että keskipitkän ja pitkän 
aikavälin investointeja 
infrastruktuurihankkeisiin on harkittava 
siten, että tulevaisuuden ennakoidut 
ilmasto-olosuhteet otetaan täysimääräisesti 
huomioon samalla, kun säilytetään tietty 
joustavuus;

18. korostaa, että keskipitkän ja pitkän 
aikavälin investointeja 
infrastruktuurihankkeisiin on harkittava 
siten, että tulevaisuuden ennakoidut 
ilmasto-olosuhteet otetaan täysimääräisesti 
huomioon; 

Or. de

Tarkistus 88
Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että keskipitkän ja pitkän 
aikavälin investointeja 
infrastruktuurihankkeisiin on harkittava 
siten, että tulevaisuuden ennakoidut 
ilmasto-olosuhteet otetaan täysimääräisesti 
huomioon samalla, kun säilytetään tietty 
joustavuus; 

18. korostaa, että keskipitkän ja pitkän 
aikavälin julkisia ja yksityisiä investointeja 
infrastruktuurihankkeisiin on harkittava 
siten, että ilmastonvaikutusten arviointi 
otetaan täysimääräisesti huomioon samalla, 
kun säilytetään tietty joustavuus; 

Or. en
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Tarkistus 89
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että keskipitkän ja pitkän 
aikavälin investointeja 
infrastruktuurihankkeisiin on harkittava 
siten, että tulevaisuuden ennakoidut 
ilmasto-olosuhteet otetaan täysimääräisesti 
huomioon samalla, kun säilytetään tietty 
joustavuus;

18. korostaa, että keskipitkän ja pitkän 
aikavälin investointeja 
infrastruktuurihankkeisiin on harkittava 
siten, että tulevaisuuden ennakoidut 
ilmasto-olosuhteet ja niiden aiheuttamat 
riskit otetaan täysimääräisesti huomioon 
samalla, kun säilytetään tietty 
sopeutumiskyky riskien muuttumiseen;

Or. en

Tarkistus 90
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että keskipitkän ja pitkän 
aikavälin investointeja 
infrastruktuurihankkeisiin on harkittava 
siten, että tulevaisuuden ennakoidut 
ilmasto-olosuhteet otetaan täysimääräisesti 
huomioon samalla, kun säilytetään tietty 
joustavuus;

18. korostaa, että keskipitkän ja pitkän 
aikavälin investointeja erityisesti liikenteen 
infrastruktuurihankkeisiin on harkittava 
siten, että tulevaisuuden ennakoidut 
ilmasto-olosuhteet otetaan täysimääräisesti 
huomioon samalla, kun säilytetään tietty 
joustavuus; pitää tässä yhteydessä 
välttämättömänä liikennemuotosiirtymän 
tukemista yhtenä keinona edetä kohti 
hiilidioksiditonta liikennettä;    

Or. it
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Tarkistus 91
Bairbre de Brún

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että keskipitkän ja pitkän 
aikavälin investointeja 
infrastruktuurihankkeisiin on harkittava 
siten, että tulevaisuuden ennakoidut 
ilmasto-olosuhteet otetaan täysimääräisesti 
huomioon samalla, kun säilytetään tietty 
joustavuus;

18. korostaa, että keskipitkän ja pitkän 
aikavälin investointeja 
infrastruktuurihankkeisiin on harkittava 
siten, että tulevaisuuden ennakoidut 
ilmasto-olosuhteet otetaan täysimääräisesti 
huomioon investointisuunnitelmien alusta 
lähtien;

Or. en

Tarkistus 92
Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. korostaa, että 
infrastruktuurihankkeet eivät saisi rikkoa 
maiseman yhtenäisyyttä, joka edistää 
merkittävästi ekosysteemien kestävyyttä; 

Or. en

Tarkistus 93
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. toteaa, että helleaaltojen 
ydinlaitosten turvallisuudelle reaktorien 
jäähdyttämisen johdosta aiheuttamat 
erityiset riskit ovat ongelma, joka saattaa 
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aiheuttaa huomattavia kielteisiä 
ympäristövaikutuksia ympäröivissä 
vesitöissä ja saattaa vaikuttaa energian 
toimitusvarmuuteen; 

Or. en

Tarkistus 94
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. pitää erityisen tärkeänä varmistaa, että 
osana ympäristövaikutusten arviointia 
kaikissa rakennusluvissa ja 
kaupunkisuunnittelussa otetaan huomioon 
erilaiset sopeutumisvaihtoehdot;

19. pitää erityisen tärkeänä varmistaa, että 
osana ympäristövaikutusten arviointia 
kaikissa rakennusluvissa, toimiluvissa,
kaupunkisuunnittelussa ja yleisessä 
maankäytön suunnitellussa otetaan
huomioon erilaiset sopeutumisvaihtoehdot;

Or. en

Tarkistus 95
Oreste Rossi

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. pitää erityisen tärkeänä varmistaa, että 
osana ympäristövaikutusten arviointia 
kaikissa rakennusluvissa ja 
kaupunkisuunnittelussa otetaan huomioon 
erilaiset sopeutumisvaihtoehdot;

19. pitää erityisen tärkeänä varmistaa, että 
osana ympäristövaikutusten arviointia 
kaikissa rakennusluvissa, maankäytön 
muutoksissa, kaupunkisuunnittelussa ja 
aluesuunnittelussa yleensä otetaan 
huomioon erilaiset sopeutumisvaihtoehdot;

Or. it
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Tarkistus 96
Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. pitää erityisen tärkeänä varmistaa, että 
osana ympäristövaikutusten arviointia 
kaikissa rakennusluvissa ja 
kaupunkisuunnittelussa otetaan huomioon 
erilaiset sopeutumisvaihtoehdot;

19. pitää erityisen tärkeänä varmistaa, että 
osana ympäristövaikutusten arviointia 
kaikissa rakennusluvissa ja 
kaupunkisuunnittelussa otetaan huomioon 
erilaiset sopeutumisvaihtoehdot ja 
kaupunkien suunnittelemattoman 
laajentumisen vaara;

Or. de

Tarkistus 97
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. korostaa myös, että ajanmukaisen ja 
kestävän liikennepolitiikan edistäminen 
edellyttää asianmukaisen rahoitustuen 
osoittamista TEN-verkostojen rautatie-, 
meriliikenne- ja vesiväylähankkeille EU:n 
seuraavalla rahoituskaudella vuosina 
2014–2020;

Or. it

Tarkistus 98
Bairbre de Brún

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa komissiota kehittämään 20. kehottaa komissiota kehittämään 
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mahdollisimman pikaisesti menetelmiä 
infrastruktuurihankkeiden 
"ilmastokestävyyden" varmistamiseksi;

mahdollisimman pikaisesti menetelmiä 
infrastruktuurihankkeiden 
"ilmastokestävyyden" varmistamiseksi, 
kustannus-hyötyanalyysit ja mahdolliset 
vaihtoehdot mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 99
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa komissiota asettamaan 
tulvantorjuntainfrastruktuurin etusijalle;

Or. en

Tarkistus 100
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. ehdottaa, että komissio harkitsisi 
tapoja, joilla se voisi edistää 
asianmukaista maankäytön suunnittelua 
(riskien ja vaaratekijöiden kartoitus 
mukaan luettuna) niiden tekijöiden 
ohella, joita komissio aikoo tutkia 
julkisten ja yksityisten investointien 
ilmastonmuutosvaikutusten arvioinnin 
yhteydessä;

Or. en
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Tarkistus 101
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
20 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 b. kehottaa komissiota toteuttamaan 
suunnitelmansa sisällyttää 
ilmastovaikutukset (Eurocodes-standardin 
kaltaisiin) rakennusstandardeihin 
riskialttiiden alueiden rakennusten 
kestokyvyn parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 102
Oreste Rossi

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa komissiota toteuttamaan 
suunnitelmansa sisällyttää 
ilmastonmuutosvaikutukset 
rakennusstandardeihin riskialueiden 
rakennusten kestokyvyn parantamiseksi;

Or. it

Tarkistus 103
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Päätöslauselmaesitys
20 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. korostaa, että myös liikenneala on 
sisällytettävä olennaisena osana 
ilmastonmuutosta koskevaan EU:n 
strategiaan, ja kehottaa komissiota 
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antamaan "EU:n ilmasto- ja 
liikennepakettia" koskevan ehdotuksen 
mahdollisimman pian; päästöjen 
kokonaisvähennys olisi otettava 
huomioon mainitussa ehdotuksessa; 

Or. it

Tarkistus 104
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Päätöslauselmaesitys
20 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 b. korostaa tarvetta jatkaa 
eurovinjettidirektiivin 
lainsäädäntöprosessia, jotta ulkoisten 
kustannusten sisällyttämistä voidaan 
edistää "saastuttaja maksaa"-periaatteen 
mukaisesti eri liikennemuotojen välisten 
yhtäläisten kilpailuedellytysten 
varmistamisen avulla; 

Or. it

Tarkistus 105
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi) – otsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Energiahuolto

Or. de
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Tarkistus 106
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. korostaa, että ilmastonmuutos 
vaikuttaa merkittävästi energian 
tarjontaan ja kysyntään EU:n 
jäsenvaltioissa;

Or. de

Tarkistus 107
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
20 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 b. kehottaa komissiota arvioimaan 
perusteellisesti tulevaisuuden 
energiaskenaarioita ja ottamaan siinä 
yhteydessä huomioon ilmastonmuutoksen 
vaikutuksen infrastruktuuriin ja energian 
kysyntään;

Or. de

Tarkistus 108
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
20 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 c. kehottaa komissiota tutkimaan, 
muuttaako ilmastonmuutos kykyä tuottaa 
sähköä uusiutuvista ja fossiilisista 
energianlähteistä, ja kiinnittää erityistä 
huomiota lämpövoimaloiden jäähdytyksen 
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rajoitteisiin sekä sen seurauksiin;

Or. de

Tarkistus 109
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa tutkimaan ongelmaa, joka 
johtuu voimalaitosten jäähdytysveden 
lämpötilan noususta, mikä saattaa 
vähentää voimalaitosten kapasiteettia 
erityisesti päivinä, joina energian 
kysyntäpiikit ovat odotettavissa (tässä 
tapauksessa helleaaltojen aikana); 

Or. nl

Tarkistus 110
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
20 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 b. ottaa huomioon, että vedenpinnan 
aleneminen vaikuttaa jäädytysveden 
saatavuuteen voimalaitoksissa ja veden 
saatavuuteen vesivoimalaitoksissa;

Or. nl

Tarkistus 111
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
20 c kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 c. toteaa, että tulvien ja myrskyjen 
kaltaiset äärimmäiset sääolosuhteet voivat 
vahingoittaa voimalaitoksia, 
voimajohtopylväitä, sähkönjakeluasemia 
sekä sähkökaappeja, tai aiheuttaa niiden 
väliaikaisen sulkemisen; katsoo näin 
ollen, että tarvitaan erilaisia ja kestäviä 
sähköverkkoja, jotka voivat täyttää verkon 
joustavuuden suuremman tarpeen, ja että 
sekä paikallisia verkkoja että 
kansainvälisiä korkeajänniteverkkoja on 
vahvistettava; 

Or. nl

Tarkistus 112
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
20 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 d. korostaa, että energian käyttö 
rakennuksissa muuttuu 
ilmastonmuutoksen seurauksena ja että 
tässä suhteessa suurin haaste liittyy 
rakennusten ylilämmittämisen 
estämiseen; katsoo, että luonnollisella 
jäähdytyksellä, mekaanisella 
jäähdytyksellä, energiatehokkuudella ja 
harkitulla aluesuunnittelulla tulisi olla 
merkittävä rooli tässä yhteydessä.

Or. nl

Tarkistus 113
Pavel Poc

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Turvallisuus ja väestönsuojelu
20 a. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
analysoimaan perusteellisesti 
ilmastosiirtolaisuuden turvallisuusriskejä 
ja ehdottamaan niiden rajoittamista 
koskevia toimia;

Or. en

Tarkistus 114
Pavel Poc

Päätöslauselmaesitys
20 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 b. kehottaa komissiota antamaan 
suosituksia tavoista, joilla kansalliset 
väestönsuojelujärjestelmät voivat 
sopeutua selviytymään 
ilmastonmuutoksen vaikutuksesta;

Or. en

Tarkistus 115
Richard Seeber

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa jäsenvaltioiden 
asianmukaisella rahoituksella hoitamaan 
aktiivisesti Natura 2000 –alueita, jotta lajit 
voivat muuttaa ja selvitä ilmasto-olojen 
muutoksesta, kun otetaan huomioon, että 
Natura 2000 -verkosto muodostaa 
keskeisen tekijän EU:n pyrkiessä 
säilyttämään ekosysteemejä muuttuvissa 

21. tunnustaa, että ilmastonmuutoksen 
vaikutusta Natura 2000 –alueisiin ei voida 
vähentää, mutta kehottaa jäsenvaltioiden 
asianmukaisella rahoituksella hoitamaan 
mainittuja alueita aktiivisesti, jotta lajit 
voivat muuttaa ja selvitä ilmasto-olojen 
muutoksesta, kun otetaan huomioon, että 
Natura 2000 -verkosto muodostaa 
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ilmasto-oloissa; keskeisen tekijän EU:n pyrkiessä 
säilyttämään ekosysteemejä muuttuvissa 
ilmasto-oloissa;

Or. en

Tarkistus 116
Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa jäsenvaltioiden 
asianmukaisella rahoituksella hoitamaan 
aktiivisesti Natura 2000 –alueita, jotta lajit 
voivat muuttaa ja selvitä ilmasto-olojen 
muutoksesta, kun otetaan huomioon, että 
Natura 2000 -verkosto muodostaa 
keskeisen tekijän EU:n pyrkiessä 
säilyttämään ekosysteemejä muuttuvissa 
ilmasto-oloissa;

21. kehottaa jäsenvaltioiden 
asianmukaisella rahoituksella hoitamaan 
aktiivisesti Natura 2000 – alueita ja muita 
vastaavia maisemakokonaisuuksia, jotta 
lajit voivat muuttaa ja selvitä ilmasto-
olojen muutoksesta, kun otetaan huomioon, 
että Natura 2000 -verkosto muodostaa 
keskeisen tekijän EU:n pyrkiessä 
säilyttämään ekosysteemejä muuttuvissa 
ilmasto-oloissa;

Or. en

Tarkistus 117
Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa jäsenvaltioiden 
asianmukaisella rahoituksella hoitamaan 
aktiivisesti Natura 2000 –alueita, jotta lajit 
voivat muuttaa ja selvitä ilmasto-olojen 
muutoksesta, kun otetaan huomioon, että 
Natura 2000 -verkosto muodostaa 
keskeisen tekijän EU:n pyrkiessä 
säilyttämään ekosysteemejä muuttuvissa 
ilmasto-oloissa;

21. kehottaa EU:n ja jäsenvaltioiden 
asianmukaisella rahoituksella hoitamaan 
aktiivisesti Natura 2000 – alueita, ja 
korostaa myös niiden suuntaviivojen
tarvetta, joilla varmistetaan 
luonnonalueiden yhtenäisyys ja läpäisevät 
maisemat, kun otetaan huomioon, että 
Natura 2000 -verkosto muodostaa 
keskeisen tekijän EU:n pyrkiessä 
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säilyttämään ekosysteemejä muuttuvissa 
ilmasto-oloissa;

Or. en

Tarkistus 118
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa jäsenvaltioiden 
asianmukaisella rahoituksella hoitamaan 
aktiivisesti Natura 2000 –alueita, jotta lajit 
voivat muuttaa ja selvitä ilmasto-olojen 
muutoksesta, kun otetaan huomioon, että 
Natura 2000 -verkosto muodostaa 
keskeisen tekijän EU:n pyrkiessä 
säilyttämään ekosysteemejä muuttuvissa 
ilmasto-oloissa;

21. kehottaa yhteisön ja jäsenvaltioiden 
asianmukaisella rahoituksella hoitamaan 
aktiivisesti Natura 2000 –alueita, jotta lajit 
voivat muuttaa ja selvitä ilmasto-olojen 
muutoksesta, kun otetaan huomioon, että 
Natura 2000 -verkosto muodostaa 
keskeisen tekijän EU:n pyrkiessä 
säilyttämään ekosysteemejä muuttuvissa 
ilmasto-oloissa;

Or. en

Tarkistus 119
Esther de Lange

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa jäsenvaltioiden 
asianmukaisella rahoituksella hoitamaan 
aktiivisesti Natura 2000 –alueita, jotta lajit 
voivat muuttaa ja selvitä ilmasto-olojen 
muutoksesta, kun otetaan huomioon, että 
Natura 2000 -verkosto muodostaa 
keskeisen tekijän EU:n pyrkiessä 
säilyttämään ekosysteemejä muuttuvissa 
ilmasto-oloissa;

21. kehottaa jäsenvaltioiden 
asianmukaisella rahoituksella sekä 
läheisellä yhteyksillä paikallisyhteisöihin 
ja niitä kuullen hoitamaan aktiivisesti 
Natura 2000 –alueita, jotta lajit voivat 
muuttaa ja selvitä ilmasto-olojen 
muutoksesta, kun otetaan huomioon, että 
Natura 2000 -verkosto muodostaa 
keskeisen tekijän EU:n pyrkiessä 
säilyttämään ekosysteemejä muuttuvissa 
ilmasto-oloissa;
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Or. en

Tarkistus 120
Andres Perello Rodriguez

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. kehottaa vahvistamaan myös tulevia 
lieventämis- ja sopeuttamistoimia 
suojellun alueen lähialueilla, 
suojavyöhykkeillä, ympäröivissä 
puistoissa, ekologisilla käytävillä jne., 
koska suojellut yhteisön alueet ovat 
erityisen alttiita ilmastonmuutokselle, 

Or. es

Tarkistus 121
Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. korostaa, että sekä maaperän 
ekosysteemin että vesiekosysteemin 
sietokyky riippuu viime kädessä 
biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämisestä;

Or. en

Tarkistus 122
Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
21 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 b. korostaa, että voimassa oleva EU:n 
lainsäädäntö, kuten vesipuitedirektiivi1 ja 
meristrategiadirektiivi2), voivat edistää 
Euroopan vesiekosysteemin kestävyyttä 
sillä edellytyksellä, että hoitosuunnitelmat 
sisältävät ekosysteemipohjaisen 
lähestymistavan; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltiota antamaan ehdottoman 
etusijan näiden toimien 
täytäntöönpanolle;

Or. en

Tarkistus 123
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. korostaa sen merkitystä, että 
tutkitaan vieraslajien invaasiota 
Euroopan ekosysteemeihin (kuten 
trooppisten lajien invaasiota Välimereen) 
ja kehitettävä sopivia mainitun ilmiön 
torjuntakeinoja;

Or. en

Tarkistus 124
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi) – otsikko

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 lokakuuta 2000, yhteisön 
vesipolitiikan puitteista (EUVL L 327, 22.12.2000, s. 1). direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
direktiivillä 2008/32/EY (EUVL L 81, 20.3.2008, s. 60).
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17. kesäkuuta 2008, yhteisön 
meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi).
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Elämä kaupunkiympäristössä

Or. en

Tarkistus 125
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
21 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 b. korostaa, että lähes 75 prosenttia 
EU:n väestöstä asuu kaupunkialueilla ja 
että myös ilmastomuutos vaikuttaa 
elämänlaatuun kaupungeissa;  kehottaa 
Euroopan ympäristökeskusta tutkimaan 
ilmastomuutoksen odotettua vaikutusta 
kaupunkialueiden mikroilmastoihin 
(esimerkiksi siten, että kaupunkien 
lämpösaarekevaikutus otetaan 
huomioon);

Or. en

Tarkistus 126
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
21 c kohta (uusi) – otsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Taloudellinen toiminta

Or. en
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Tarkistus 127
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
21 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 c. korostaa, että ilmastonmuutos 
saattaa vahingoittaa alueiden talouksia ja 
kehottaa komissiota laatimaan 
monialaisia vaikutustenarviointeja 
ilmastonmuutoksen taloudellisista 
vaikutuksista Euroopan unionissa kolmen 
seuraavan vuosikymmenen aikana, sekä 
määrittämään taloudenalat ja alueet, 
joilla ensisijaisesti (vaikutusten 
tehokkuuden ja aikataulun perusteella) 
tarvitaan ilmastomuutoksen 
sopeutumiseen tähtääviä toimia, kuten 
talvimatkailualueilla ja Välimeren 
matkailualueilla;

Or. en

Tarkistus 128
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
21 d kohta (new) – otsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Maahanmuutto

Or. en

Tarkistus 129
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
21 d kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 d. korostaa, että ilmastonmuutos 
aiheuttaa todennäköisesti laajamittaista 
ympäristön muuttumisesta johtuvaa 
maahanmuuttoa alueilta, jotka jo 
ennestään ovat Eurooppaan 
suuntautuvien muuttovirtojen 
lähtöalueita (Afrikka, Lähi-itä, Etelä-
Aasia ja Kaakkois-Aasia);

Or. en

Tarkistus 130
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
21 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 e. korostaa, että ympäristöstä johtuva 
muuttoliike olisi otettava huomioon 
kehitysavun pitkän aikavälin 
suunnittelussa, jotta lähtöalueilla voidaan 
ryhtyä oikea-aikaisesti ehkäiseviin ja 
välittömiin humanitaarisen avun toimiin;

Or. en

Tarkistus 131
Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että on tärkeää kehittää 
sopeutumistoimia, joissa otetaan huomioon 
eurooppalaisen kulttuuriperinnön kaikki 
näkökohdat;

22. korostaa, että on tärkeää kehittää 
sopeutumistoimia, joissa otetaan huomioon 
eurooppalaisen kulttuuriperinnön kaikki 
yhtenäiset ja yhdenmukaiset näkökohdat;
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Or. en

Tarkistus 132
Oreste Rossi

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Kilpailukyky
22.a. korostaa, että EU:n yksipuolisesti 
toteuttamat ilmastomuutokseen 
sopeutumista koskevat toiset eivät saa 
vaarantaa EU:n taloudellisen rakenteen 
kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla;

Or. it

Tarkistus 133
Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten on saatava tunnustettu 
asema merkittävinä toimijoina 
ilmastonmuutoksen kielteisten vaikutusten 
torjunnassa; 

23. korostaa, että paikallisten, kansallisten
ja alueellisten viranomaisten on saatava 
tunnustettu asema merkittävinä toimijoina 
ilmastonmuutoksen kielteisten vaikutusten
torjunnassa;

Or. en
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Tarkistus 134
Bairbre de Brún

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. tähdentää, että on viranomaistoimien
asianmukainen määrä auttaa 
maksimoimaan toteutettujen toimien 
tehokkuutta; 

24. tähdentää, että asianosaisten
kansalaisten kuulemisen ja 
päätöksentekoon osallistumisen 
asianmukainen määrä investointien 
ensisijaisten tavoitteiden valitsemisessa ja 
sopeuttamisrahastojen hallinnoinnissa 
auttaa maksimoimaan toteutettujen toimien 
tehokkuutta; 

Or. en

Tarkistus 135
Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. tähdentää, että on viranomaistoimien 
asianmukainen määrä auttaa 
maksimoimaan toteutettujen toimien 
tehokkuutta;

24. tähdentää, että on viranomaistoimien 
asianmukainen määrä, monialainen 
yhteensovittaminen ja kestävä 
ympäristötuki auttavat maksimoimaan 
toteutettujen toimien tehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 136
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. korostaa ehkäisemisen periaatetta 
ilmastomuutokseen sopeutumisessa; 
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kehottaa komissiota kehittämään 
lähestymistapoja, joilla varmistetaan, että 
kustannuksia, jotka johtuvat 
sopeutumistoimien laiminlyönnistä, ei 
määrätä suuren yleisön maksettaviksi;

Or. de

Tarkistus 137
Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. kehottaa komissiota panemaan 
täytäntöön ehdotukset, jotka koskevat 
pakollisten kansallisten ja alueellisten 
sopeuttamisstrategioiden käyttöönottoa;

Or. en

Tarkistus 138
Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
25 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 b. kehottaa komissiota esittämään 
EU:n kestävä kehityksen strategian 1
mukaisesti ja kiireellisenä asiana 
alakohtaisen tukiuudistuksen 
toimintasuunnitelman, koska tuet 
vaikuttavat luontoon erityisen kielteisesti, 
ja ottamaan tavoitteeksi tukien täydellisen 
poistamisen; korostaa myös sitä, että 
mainitun uudistuksen vapauttamat varat 
olisi kohdistettava sopeuttamistoimiin ja 
vihreisiin työpaikkoihin;

                                               
1 Neuvosto, 10917/06 EU:n kestävän kehityksen strategian tarkistaminen (EU KKS).
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Or. en

Tarkistus 139
Matthias Groote

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. tässä yhteydessä olisi ryhdyttävä 
toimiin, jotka sovittavat taloudellisesti 
innovatiiviset ja kestävät toimet yhteen 
luonnonympäristön suojelun kanssa, 
mikä vähentää ekologisen käytön ja 
taloudellisen käytön välisiä ristiriitoja;

Or. de

Tarkistus 140
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. korostaa, että erilaisten talouden 
elvytyssuunnitelmien puitteissa 
käytettäviksi asetettuja varoja olisi 
suunnattava myös 
sopeutumisinvestointeihin ja että joka 
tapauksessa niiden on todistetusti oltava 
kestäviä ilmaston kannalta;

Or. en

Tarkistus 141
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuutta, joka on 
pitkäaikaisen, vahvan ja tehokkaan 
(kaikki näkökohdat riskitietoisuudesta 
riskin jakamiseen ja niistä toipumiseen 
kattavan) riskinhallintakehyksen 
luomisen kannalta välttämätön ja jota 
johdetaan vahvalla kädellä ja julkisten 
viranomaisten osallistumisen avulla;

Or. en

Tarkistus 142
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
25 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 b. pyytää komissiota kehittämään 
kattavan lähestymistavan siten, että 
vakuutusala osallistuu riskinhallinnan 
jokaisen vaiheen suunnitteluun ja 
täytäntöönpanoon;

Or. en

Tarkistus 143
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. korostaa, että nykyisellään EU:n 
talousarvio ei vastaa EU:n ensisijaisia 
poliittisia tavoitteita ilmastomuutokseen 
sopeutumisen alalla;
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Or. en

Tarkistus 144
Jutta Haug

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. korostaa, että seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
ilmastonmuutokselle ja etenkin 
sopeutumistoimille pitäisi myöntää 
nykyistä merkittävämpi asema, millä 
varmistetaan riittävän rahoituksen 
saatavuus;

26. vaatii, että nykyisen monivuotisen 
rahoituskehyksen arvioinnin yhteydessä 
komission on keskityttävä EU:n 
talousarvion kykyyn torjua 
ilmastonmuutosta; korostaa, että 
seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä ilmastonmuutokselle ja 
etenkin sopeutumistoimille pitäisi myöntää 
etusija, millä varmistetaan riittävän 
rahoituksen saatavuus; 

Or. en

Tarkistus 145
Esther de Lange

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. korostaa, että seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
ilmastonmuutokselle ja etenkin 
sopeutumistoimille pitäisi myöntää 
nykyistä merkittävämpi asema, millä 
varmistetaan riittävän rahoituksen 
saatavuus;

26. korostaa, että seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
ilmastonmuutokselle ja etenkin 
sopeutumistoimille pitäisi myöntää 
merkittävämpi asema, millä varmistetaan 
riittävän rahoituksen saatavuus;

Or. en
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Tarkistus 146
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. korostaa, että seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
ilmastonmuutokselle ja etenkin 
sopeutumistoimille pitäisi myöntää 
nykyistä merkittävämpi asema, millä 
varmistetaan riittävän rahoituksen 
saatavuus;

26. korostaa, että seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
ilmastonmuutokselle ja etenkin 
sopeutumistoimille pitäisi myöntää 
nykyistä merkittävämpi asema, ja EU:n 
varoille, jotka jäsenvaltiot voivat osoittaa 
maatalousvakuutusten kustannuksiin 
YMP:n "terveystarkastuksen"1

mukaisesti, millä varmistetaan riittävän 
rahoituksen saatavuus;

Or. en

Tarkistus 147
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. kehottaa komissiota ehdottamaan 
ilmastokestävyysmenettelyn käyttöönottoa 
EU:n talousarvion arvioinnin yhteydessä 
ja tarkoituksena varmistaa puuttuminen 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin;

Or. en

Tarkistus 148
Jutta Haug

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

                                               
1 Asetuksen kohdat 68–70.jotka koskevat maataloustuottajien suoria tukijärjestelmiä.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. kehottaa asettamaan 
ilmastonmuutoksen ja etenkin 
sopeutumisen etusijalle 
rakennerahastojen tulevassa 
uudistuksessa;

27. kehottaa asettamaan 
ilmastonmuutoksen torjumisen etusijalle 
tulevaisuudessa siten, että etenkin
sopeutumisstrategia sisällytetään
Euroopan unionin toimintaan; 

Or. en

Tarkistus 149
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. kehottaa asettamaan 
ilmastonmuutoksen ja etenkin 
sopeutumisen etusijalle rakennerahastojen 
tulevassa uudistuksessa;

27. kehottaa asettamaan 
ilmastonmuutoksen ja etenkin 
sopeutumisen etusijalle rakennerahastojen 
tulevassa uudistuksessa, jossa tavoitteena 
olisi pidettävä objektiivisia ja yhteisiä 
keskeisiä tulosindikaattoreita;

Or. en

Tarkistus 150
Bairbre de Brún

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. kehottaa asettamaan 
ilmastonmuutoksen ja etenkin 
sopeutumisen etusijalle rakennerahastojen 
tulevassa uudistuksessa;

27. kehottaa asettamaan 
ilmastonmuutoksen ja myös sopeutumisen 
etusijalle rakennerahastojen tulevassa 
uudistuksessa, mikä varmistaa sen 
täydellisen sisällyttämisen EU:n 
rahoittamien hankkeiden kriteereihin;

Or. en
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Tarkistus 151
Jutta Haug

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. vaatii neuvostoa ja komissiota 
käynnistämään uudelleen prosessin 
solidaarisuusrahastoa koskevan asetuksen* 
muuttamiseksi, mikä mahdollistaisi
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien vahinkojen 
käsittelemisen tehokkaammin, 
joustavammin ja hyvissä ajoin;

28. tukee komissiota sen vaatiessa
neuvostoa käynnistämään uudelleen 
prosessin solidaarisuusrahastoa koskevan 
asetuksen1 muuttamiseksi, mikä 
mahdollistaisi luonnonkatastrofien ja 
ihmisen aiheuttamien katastrofien 
vahinkojen käsittelemisen tehokkaammin, 
joustavammin ja hyvissä ajoin;

Or. en

Tarkistus 152
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. vaatii neuvostoa ja komissiota 
käynnistämään uudelleen prosessin 
solidaarisuusrahastoa koskevan asetuksen* 
muuttamiseksi, mikä mahdollistaisi
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien vahinkojen 
käsittelemisen tehokkaammin, 
joustavammin ja hyvissä ajoin;

28. vaatii neuvostoa ja komissiota 
käynnistämään uudelleen prosessin 
solidaarisuusrahastoa koskevan asetuksen2

muuttamiseksi tarkoituksena rajoittaa 
korvauksia ja suosia ennakkovalvontaan 
perustuvia rahoitusjärjestelyjä, jotta 
myönnetyt varat investoidaan tavalla, joka 
lisää ilmastonmuutoksen kestokykyä, ja 
jotta luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien vahinkoja 
voidaan käsitellä tehokkaammin, 
joustavammin ja hyvissä ajoin;

Or. en

                                               
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 2012/2002, annettu 11 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston perustamisesta (EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3).
2 Neuvoston asetus (EY) N:o 2012/2002, annettu 11 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston perustamisesta (EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3).
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Tarkistus 153
Oreste Rossi

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. vaatii neuvostoa ja komissiota 
käynnistämään uudelleen prosessin 
solidaarisuusrahastoa koskevan asetuksen* 
muuttamiseksi, mikä mahdollistaisi 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien vahinkojen 
käsittelemisen tehokkaammin, 
joustavammin ja hyvissä ajoin;

28. vaatii neuvostoa ja komissiota 
käynnistämään uudelleen prosessin 
solidaarisuusrahastoa koskevan 
asetuksen1,muuttamiseksi tarkoituksena 
rajoittaa korvauksia ja suosia 
ennakkovalvontaan perustuvia 
rahoitusjärjestelyjä, jotta myönnetyt varat 
investoidaan tavalla, joka lisää 
ilmastonmuutoksen kestokykyä, ja jotta
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien vahinkoja 
voidaan käsitellä tehokkaammin, 
joustavammin ja hyvissä ajoin ;

Or. it

Tarkistus 154
Oreste Rossi

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. toteaa, että ilmastonmuutoksen 
sopeutumistoimien rahoitusvaatimukset 
määräävät myös, että on otettava käyttöön 
uusia ja innovatiivisia 
rahoitusjärjestelyjä, mutta korostaa, että 
rajoitukset ja valvonta ovat 
välttämättömiä, jotta mainitut 
rahoitusjärjestelyt eivät aiheuta sen 
kaltaista keinottelua, joka aiheutti 

                                               
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 2012/2002, annettu 11 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston perustamisesta (EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3).
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nykyisen rahoituskriisin;

Or. it

Tarkistus 155
Matthias Groote

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa, että merkittävä osa EU:n 
päästökauppajärjestelmän puitteissa 
huutokaupattavista päästöoikeuksista, 
myös lento- ja laivaliikenteen 
päästöoikeushuutokaupasta saatavista 
tuloista, olisi korvamerkittävä 
tarkoituksiin, joilla autetaan jäsenvaltioita 
torjumaan ilmastonmuutosta ja 
mukautumaan siihen;

29. korostaa, että vähintään 50 prosenttia
EU:n päästökauppajärjestelmän puitteissa 
huutokaupattavista päästöoikeuksista, 
myös lento- ja laivaliikenteen 
päästöoikeushuutokaupasta saatavista 
tuloista, olisi korvamerkittävä 
tarkoituksiin, joilla autetaan jäsenvaltioita 
torjumaan ilmastonmuutosta ja 
mukautumaan siihen;

Or. de

Tarkistus 156
Holger Krahmer

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa, että merkittävä osa EU:n 
päästökauppajärjestelmän puitteissa 
huutokaupattavista päästöoikeuksista, myös 
lento- ja laivaliikenteen 
päästöoikeushuutokaupasta saatavista 
tuloista, olisi korvamerkittävä 
tarkoituksiin, joilla autetaan jäsenvaltioita 
torjumaan ilmastonmuutosta ja 
mukautumaan siihen;

29. korostaa, että merkittävä osa EU:n 
päästökauppajärjestelmän puitteissa 
huutokaupattavista päästöoikeuksista, 
kuten varat, jotka on myönnetty IMOn 
mahdollisten säännösten mukaisesti, 
joiden tarkoituksena edistää 
maailmanlaajuisen meriliikenteen 
sisällyttämistä kasvihuonekaasujen 
vähentämistä koskevaan kansainväliseen 
sopimukseen, olisi korvamerkittävä 
tarkoituksiin, joilla autetaan jäsenvaltioita 
torjumaan ilmastonmuutosta ja 
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mukautumaan siihen;

Or. en

Tarkistus 157
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa, että merkittävä osa EU:n 
päästökauppajärjestelmän puitteissa 
huutokaupattavista päästöoikeuksista, 
myös lento- ja laivaliikenteen 
päästöoikeushuutokaupasta saatavista 
tuloista, olisi korvamerkittävä 
tarkoituksiin, joilla autetaan jäsenvaltioita 
torjumaan ilmastonmuutosta ja 
mukautumaan siihen;

29. korostaa, että merkittävä osa EU:n 
päästökauppajärjestelmän puitteissa 
huutokaupattavista päästöoikeuksista, 
myös lento- ja laivaliikenteen 
päästöoikeushuutokaupasta saatavista 
tuloista, olisi korvamerkittävä 
tarkoituksiin, joilla autetaan jäsenvaltioita 
torjumaan ilmastonmuutosta ja 
mukautumaan siihen; vaatii, että EU:n 
päästökauppajärjestelmässä 
solidaarisuudelle ja kasvulle 
korvamerkityt varat (joiden osuus 
huutokaupattavista päästöoikeuksista on 
10 prosenttia) on jaettava alemman 
tulotason jäsenvaltioille ja tasapuolisesti 
lieventämis- ja sopeuttamistoimiin;

Or. en

Tarkistus 158
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa, että merkittävä osa EU:n 
päästökauppajärjestelmän puitteissa 
huutokaupattavista päästöoikeuksista, 
myös lento- ja laivaliikenteen 
päästöoikeushuutokaupasta saatavista 

29. korostaa, että merkittävä osa EU:n 
päästökauppajärjestelmän puitteissa 
huutokaupattavista päästöoikeuksista, 
myös lento- ja laivaliikenteen 
päästöoikeushuutokaupasta saatavista 
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tuloista, olisi korvamerkittävä 
tarkoituksiin, joilla autetaan jäsenvaltioita 
torjumaan ilmastonmuutosta ja 
mukautumaan siihen;

tuloista, olisi korvamerkittävä 
tarkoituksiin, joilla autetaan jäsenvaltioita 
torjumaan ilmastonmuutosta ja 
mukautumaan siihen; mainituilla 
säännöillä olisi tuettava myös Euroopan 
rautatieliikenteen kaltaisia kestäviä 
liikennemuotoja;

Or. it

Tarkistus 159
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. vaatii, että EU:n 
päästökauppajärjestelmästä ja muista 
EU:n rahoituslähteistä myönnetyillä 
varoilla on edistettävä jäsenvaltioiden 
sopeutumista ilmastonmuutokseen siten, 
että kunkin jäsenvaltion tai alueen 
haavoittuvuus ilmastonmuutoksen 
vaikutuksille otetaan huomioon;

Or. en

Tarkistus 160
Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. korostaa, että ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen rahoituksessa olisi 
ehdottomasti asetettavasti etusijalle toimet 
alueilla, joille on ennustettu suurimpia 
hyvinvoinnin menetyksiä, kuten Etelä- ja 
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Keski-Euroopassa1;

Or. en

Tarkistus 161
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. tunnustaa teollisuusmaiden 
historiallisen vastuun maapallon 
keskilämpötilan nykyisestä nousemisesta; 
toistaa 10. helmikuuta 2010 antamaansa 
päätöslauselmaan sisältyvät lausumansa, 
kuten EU:n sitoutumisen kehitysmaiden 
ilmastotoimien rahoittamiseen siten, että 
myönnetyt varat ovat uusia, eivät sisälly 
entisiin kehitysapusitoumuksiin ja ovat 
riippumattomia jäsenvaltioiden 
vuosittaisesta talousarviomenettelystä;

Or. en

Tarkistus 162
Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
29 b kohta (uusi) – otsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Ulkoinen ulottuvuus

Or. en

                                               
1 Yhteinen tutkimuskeskus – Tekniikan tulevaisuudentutkimuksen laitos –Ilmastonmuutoksen ympäristölle ja 
kestävyydelle aiheuttamien vaikutusten eurooppalainen tutkimuslaitos. PESETA-tutkimushankeen 
loppuraportti EUR 24093 EN.
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Tarkistus 163
Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
29 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 b. pitää myönteisenä 
ilmastomuutoksen sopeutumisen 
sisällyttämistä ja painoarvon 
kasvattamista EU:n ulkoisissa toimissa, 
turvallisuus, kehitys ja maahanmuutto 
mukaan lukien;

Or. en

Tarkistus 164
Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. toistaa, että sopeutumistoimet on 
sisällytettävä EU:n ulkoisiin toimiin 
Kööpenhaminan sopimuksen 8 kohdan 
mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 165
Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. kehottaa komissiota sisällyttämään 
kaikkiin EU:n ulkoisiin toimiin 
pyrkimyksen tehostaa sopeutumista 
ilmastonmuutokseen;
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Or. en

Tarkistus 166
Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
29 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 b. korostaa, että ekosysteemipalvelujen 
ja sietokyvyn arvo on vielä merkittävämpi 
vähiten kehittyneissä maissa1; korostaa, 
että ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
ekosysteemien kestävyyttä edistävät toimet 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
kaikissa kansainvälisissä neuvotteluissa, 
kuten kauppaneuvotteluissa;

Or. en

Tarkistus 167
Andres Perello Rodriguez

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. tukee komission ehdotusta vaikutuksia 
ja sopeutumista käsittelevän ohjausryhmän 
perustamisesta; pyytää komissiota 
varmistamaan, että tähän ryhmään kuuluu 
edustajia parlamentista tarkkailijoina;

30. tukee komission ehdotusta vaikutuksia 
ja sopeutumista käsittelevän ohjausryhmän 
perustamisesta; korostaa sen merkitystä, 
että valtion edustajien lisäksi mainittuun 
ryhmään on valittava myös paikallisia ja 
alueellisia toimijoita; pyytää komissiota 
varmistamaan, että tähän ryhmään kuuluu 
edustajia parlamentista tarkkailijoina;

Or. es

                                               
1 Convenient Solutions to an Inconvenient Truth: Ecosystem based Approaches to Climate Change. World 
Bank, Environment Department, 2009 and The Natural Fix? The Role of Ecosystems in Climate Mitigation, 
UNEP, 2009.
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Tarkistus 168
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. tukee komission ehdotusta vaikutuksia 
ja sopeutumista käsittelevän ohjausryhmän 
perustamisesta; pyytää komissiota 
varmistamaan, että tähän ryhmään kuuluu 
edustajia parlamentista tarkkailijoina;

30. tukee komission ehdotusta vaikutuksia 
ja sopeutumista käsittelevän ohjausryhmän 
perustamisesta; pyytää komissiota 
varmistamaan, että tähän ryhmään kuuluu 
parlamentin suurimpien ryhmien 
edustajia tarkkailijoina; 

Or. en

Tarkistus 169
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. tukee komission ehdotusta vaikutuksia 
ja sopeutumista käsittelevän ohjausryhmän 
perustamisesta; pyytää komissiota 
varmistamaan, että tähän ryhmään kuuluu 
edustajia parlamentista tarkkailijoina;

30. tukee komission ehdotusta vaikutuksia 
ja sopeutumista käsittelevän ohjausryhmän 
perustamisesta; pyytää komissiota 
varmistamaan, että tähän ryhmään kuuluu 
edustajia parlamentista ja asiaan liittyvät 
yksityiset (erityisesti vakuutusalan) 
sidosryhmät tarkkailijoina;

Or. en

Tarkistus 170
Oreste Rossi

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. tukee komission ehdotusta vaikutuksia 
ja sopeutumista käsittelevän ohjausryhmän 

30. tukee komission ehdotusta vaikutuksia 
ja sopeutumista käsittelevän ohjausryhmän 
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perustamisesta; pyytää komissiota 
varmistamaan, että tähän ryhmään kuuluu 
edustajia parlamentista tarkkailijoina;

perustamisesta; pyytää komissiota 
varmistamaan, että tähän ryhmään kuuluu 
edustajia parlamentista tarkkailijoina ja 
yksityiset sidosryhmät asiantuntijoina;

Or. it

Tarkistus 171
Bill Newton Dunn

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. tukee komission ehdotusta vaikutuksia 
ja sopeutumista käsittelevän ohjausryhmän 
perustamisesta; pyytää komissiota 
varmistamaan, että tähän ryhmään kuuluu 
edustajia parlamentista tarkkailijoina;

30. tukee komission ehdotusta vaikutuksia 
ja sopeutumista käsittelevän ohjausryhmän 
perustamisesta; pyytää komissiota 
varmistamaan, että tähän ryhmään kuuluu 
edustajia parlamentista tarkkailijoina; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
ohjausryhmä kiinnittää erityistä huomiota 
ilmastomuutoksen vakavimpiin 
terveysvaikutuksiin, kuten säätekijöiden 
aiheuttamien kuolemien yleistymiseen ja 
vektorivälitteisiin tauteihin;

Or. en


