
AM\830141FI.doc PE448.806v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2010/2103(INI)

9.9.2010

TARKISTUKSET
1 - 33

Lausuntoluonnos
Jo Leinen
(PE445.843v02-00)

Kansainvälinen kauppapolitiikka ja ilmastonmuutoksen haasteet
(2010/2103(INI))



PE448.806v01-00 2/20 AM\830141FI.doc

FI

AM_Com_NonLegOpinion



AM\830141FI.doc 3/20 PE448.806v01-00

FI

Tarkistus 1
Jo Leinen

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. viittaa WTO-sopimuksen johdanto-
osaan ja GATT-sopimuksen XX artiklan 
b ja g kohtaan ja korostaa, että 
kansainvälinen kauppa ei saa johtaa 
luonnonvarojen riistoon; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan 
kollektiivisen preferenssin periaatetta 
WTO:ssa erityisesti kun on kyse kestävistä, 
ympäristöystävällisistä ja eettisesti 
moitteettomista tuotteista;

1. viittaa WTO-sopimuksen johdanto-
osaan ja GATT-sopimuksen XX artiklan b, 
d ja g kohtaan ja korostaa, että 
kansainvälinen kauppa ei saa johtaa 
luonnonvarojen riistoon; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan 
kollektiivisen preferenssin periaatetta 
WTO:ssa erityisesti kun on kyse kestävistä, 
ympäristöystävällisistä ja eettisesti 
moitteettomista tuotteista;

Or. en

Tarkistus 2
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Bairbre de Brún, 
Daciana Octavia Sârbu, Nessa Childers

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pahoittelee, että WTO:n jäsenet eivät 
vielä ole löytäneet keinoja integroida tämä 
sopimus YK:n instituutioiden sekä 
ympäristönsuojelua (ilmastonmuutos 
mukaan luettuna) ja sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamista koskevien sääntöjen 
järjestelmään; vaatii, että kaikki YK:n 
ilmastosopimuksen kaltaisten 
monenvälisten ympäristösopimusten sekä 
muiden YK:n instituutioiden (FAO, ILO, 
IMO) tavoitteet on asetettava etusijalle 
kauppasääntöjen suppeaan tulkintaan 
nähden;
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Or. en

Tarkistus 3
Jo Leinen

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. ottaa huomioon, että Marrakeshissa 
15. huhtikuuta 1994 tehdystä WTO:n 
ministerien kauppa- ja 
ympäristöpäätöksestä on kulunut yli 
15 vuotta, ja kehottaa komissiota 
esittämään viimeistään vuoden 2011 
puoliväliin mennessä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, 
jossa arvioidaan, missä laajuudessa, 
WTO:n kauppa- ja ympäristökomitea on 
täyttänyt sille tuossa päätöksessä asetetun 
tehtävän, sekä johtopäätöksensä siitä, 
mitä vielä on tehtävä erityisesti 
ilmastonmuutoksen vaikutusten 
lieventämistä ja siihen mukautumista 
sekä WTO:ta koskevan kansainvälisen 
vuoropuhelun yhteydessä;

Or.en

Tarkistus 4
Bairbre de Brún, Bas Eickhout

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
pitämään WTO-neuvotteluissa ja 
kahdenvälisissä kauppasopimuksissa kiinni 
vaatimuksesta, että kaupan ja erityisesti 
luonnonvaroilla käytävän kaupan 
vapauttaminen ei vaaranna kestävää 
luonnonvarojen hoitoa ja että 

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
pitämään WTO-neuvotteluissa ja 
kahdenvälisissä kauppasopimuksissa kiinni 
vaatimuksesta, että kaupan ja erityisesti 
luonnonvaroilla käytävän kaupan 
vapauttaminen ei vaaranna kestävää 
luonnonvarojen hoitoa ja että 
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ilmastonsuojelua ja lajien suojelua 
koskevista tavoitteista tulee olennainen osa 
sopimuksia; kehottaa siksi komissiota 
vaatimaan WTO:ssa, että järjestetään 
WTO:n kauppa- ja ympäristöministerien 
yhteinen kokous vielä ennen 
Johannesburgissa vuonna 2011 pidettävää 
YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimuksen 
sopimuspuolten kokousta;

ilmastonsuojelua ja lajien suojelua 
koskevista tavoitteista tulee olennainen osa 
sopimuksia; kehottaa siksi komissiota 
vaatimaan WTO:ssa, että järjestetään 
WTO:n kauppa- ja ympäristöministerien 
yhteinen kokous vielä ennen 
Johannesburgissa vuonna 2011 pidettävää 
YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimuksen 
sopimuspuolten kokousta; muistuttaa, että 
tämä kokous on oikea foorumi 
ilmastonmuutoksen ratkaisemista 
koskevaan kansainväliseen sopimukseen 
pääsemistä varten;

Or.en

Tarkistus 5
Bas Eickhout, Bairbre de Brún

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa erityisesti, että ilmastoa ja 
biologista monimuotoisuutta koskevien 
tavoitteiden sekä kaupan ehtojen on 
oltava keskenään johdonmukaisia, jotta 
voidaan varmistaa, että esimerkiksi 
metsien tuhoutumisen torjumiseen 
tähtäävillä ponnisteluilla on vaikutusta;

Or.en

Tarkistus 6
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että EU voi maailman 
suurimpana kaupparyhmittymänä vahvistaa 
maailmanlaajuisia standardeja, ja tukee
sosiaaliset ja ekologiset kriteerit huomioon 

4. katsoo, että EU voi maailman 
suurimpana kaupparyhmittymänä vahvistaa 
maailmanlaajuisia standardeja, ja tukee 
ekologiset kriteerit huomioon ottavien 
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ottavien sertifiointi- ja 
merkintäjärjestelmien kehittämistä ja
niiden käytön lisäämistä; viittaa 
kansainvälisten kansalaisjärjestöjen 
menestyksekkääseen työhön tällaisten 
merkintöjen ja sertifikaattien 
kehittämisessä ja edistämisessä ja
kannattaa ehdottomasti niiden käytön 
lisäämistä;

sertifiointi- ja merkintäjärjestelmien 
kehittämistä, ja kannattaa niiden käytön 
lisäämistä;

Or.it

Tarkistus 7
Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Bairbre de Brún, Daciana Octavia 
Sârbu, Nessa Childers

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pitää tervetulleena, että 
kauppasopimusten kestävyysvaikutusten 
arvioinnissa on otettu käyttöön 
ilmastonmuutosulottuvuus; panee 
kuitenkin merkille, että joissakin 
tapauksissa, kuten Euro–Välimeri-
vapaakauppasopimuksessa, 
kestävyysvaikutusten arviointi osoittaa, 
että sopimuksella on haitallisia 
ympäristövaikutuksia, joita ei käsitelty 
sopimuksen tekoa; katsoo, että 
kauppasopimusten ei pitäisi millään 
tavalla heikentää monenvälisten 
ympäristösopimusten asemaa;

Or. en

Tarkistus 8
Jolanta Emilia Hibner

Lausuntoluonnos
5 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toivoo, että EU näyttää hyvää 
esimerkkiä ja vähentää "vihreällä" 
teknologialla ja ympäristö- ja
ilmastoystävällisillä tuotteilla käytävän 
kaupan esteitä, kuten tulleja ja maksuja, 
sekä edistää niin kutsuttujen 
ympäristötuotteiden ja -palvelujen 
kauppaa myös Balin toimintasuunnitelman 
ja Kööpenhaminan vihreän ilmastorahaston
(Green Climate Fund) avulla;

5. toivoo, että EU näyttää hyvää 
esimerkkiä edistämällä vihreiden 
teknologioiden sekä ympäristö- ja
ilmastoystävällisten tuotteiden 
kehittämistä ja laajempaa käyttöä; tukee 
lisäksi hyödykkeiden ja 
ympäristöpalvelujen laajempaa käyttöä 
kehitysmaissa myös Balin 
toimintasuunnitelman ja Kööpenhaminan 
vihreän ilmastorahaston (Green Climate 
Fund) avulla;

Or.en

Tarkistus 9
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toivoo, että EU näyttää hyvää 
esimerkkiä ja vähentää "vihreällä"
teknologialla ja ympäristö- ja 
ilmastoystävällisillä tuotteilla käytävän 
kaupan esteitä, kuten tulleja ja maksuja, 
sekä edistää niin kutsuttujen 
ympäristötuotteiden ja -palvelujen kauppaa 
myös Balin toimintasuunnitelman ja 
Kööpenhaminan vihreän ilmastorahaston
(Green Climate Fund) avulla;

5. toivoo, että EU näyttää hyvää 
esimerkkiä ja vähentää taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja ympäristön kannalta 
kestävällä teknologialla ja ympäristö- ja 
ilmastoystävällisillä tuotteilla käytävän 
kaupan esteitä, kuten tulleja ja maksuja, 
sekä edistää niin kutsuttujen 
ympäristötuotteiden ja -palvelujen kauppaa 
myös Balin toimintasuunnitelman ja 
Kööpenhaminan vihreän ilmastorahaston
(Green Climate Fund) avulla;

Or.en

Tarkistus 10
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa EU:ta neuvottelemaan 
WTO:ssa hiilidioksidiveron 
määräämisestä kolmansista maista 
tapahtuvalle tuonnille, jos maat eivät 
aktiivisesti osallistu ilmastonmuutoksen 
torjuntaan soveltamalla sitovia 
päästövähennystavoitteita, jotka vastaavat 
EU:n tavoitteita, ja noudattamalla 
"yhteisen mutta eriytetyn vastuun" 
periaatetta;

Or.it

Tarkistus 11
Jolanta Emilia Hibner

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vaatii tekemään kansainvälisesti 
sitovan ilmastonsuojelusopimuksen ja
kannattaa päättäväisesti tavoitetta 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä 
EU:ssa 30 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä riippumatta kansainvälisistä 
neuvotteluista sekä EU:n pitkän aikavälin 
tavoitetta hiilidioksidi- ja muiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisestä vähintään 85 prosentilla 
vuoteen 2050 mennessä;

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 12
Elisabetta Gardini

Lausuntoluonnos
6 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vaatii tekemään kansainvälisesti sitovan 
ilmastonsuojelusopimuksen ja kannattaa 
päättäväisesti tavoitetta 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä 
EU:ssa 30 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä riippumatta kansainvälisistä 
neuvotteluista sekä EU:n pitkän aikavälin 
tavoitetta hiilidioksidi- ja muiden 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 
vähintään 85 prosentilla vuoteen 2050 
mennessä;

6. vaatii tekemään kansainvälisesti sitovan 
ilmastonsuojelusopimuksen ja kannattaa 
päättäväisesti tavoitetta 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä 
EU:ssa 30 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä sillä edellytyksellä, että 
Cancúnissa päästään maailmanlaajuiseen 
sopimukseen, jossa asetetaan tavoitteet, 
jotka ovat samat ja/tai vastaavat kuin 
unionin tavoitteet, sekä EU:n pitkän 
aikavälin tavoitetta hiilidioksidi- ja muiden 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 
vähintään 85 prosentilla vuoteen 2050 
mennessä;

Or.it

Tarkistus 13
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vaatii tekemään kansainvälisesti sitovan 
ilmastonsuojelusopimuksen ja kannattaa 
päättäväisesti tavoitetta 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä 
EU:ssa 30 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä riippumatta kansainvälisistä 
neuvotteluista sekä EU:n pitkän aikavälin 
tavoitetta hiilidioksidi- ja muiden
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisestä vähintään 85 prosentilla
vuoteen 2050 mennessä;

6. vaatii tekemään kansainvälisesti sitovan 
ilmastonsuojelusopimuksen ja kannattaa 
päättäväisesti tavoitetta 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä 
EU:ssa 20 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä; toteaa, että muiden 
teollistuneiden maiden ja nousevan 
talouden maiden olisi omaksuttava 
vastaavia vähennystavoitteita 
edellytyksenä sille, että hiilidioksidin ja
muiden kasvihuonekaasujen päästöjä 
vähennetään EU:ssa vuoteen 2020
mennessä tätä enemmän;

Or.it
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Tarkistus 14
Bairbre de Brún, Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vaatii tekemään kansainvälisesti sitovan 
ilmastonsuojelusopimuksen ja kannattaa 
päättäväisesti tavoitetta 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä 
EU:ssa 30 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä riippumatta kansainvälisistä 
neuvotteluista sekä EU:n pitkän aikavälin 
tavoitetta hiilidioksidi- ja muiden 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 
vähintään 85 prosentilla vuoteen 2050 
mennessä;

6. vaatii tekemään kansainvälisesti sitovan 
ilmastonsuojelusopimuksen ja kannattaa 
päättäväisesti tavoitetta 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä 
EU:ssa vähintään 30 prosentilla 
vuoteen 2020 mennessä riippumatta 
kansainvälisistä neuvotteluista sekä EU:n 
pitkän aikavälin tavoitetta hiilidioksidi- ja 
muiden kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisestä vähintään 85–
95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä;

Or.en

Tarkistus 15
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vaatii tekemään kansainvälisesti sitovan 
ilmastonsuojelusopimuksen ja kannattaa 
päättäväisesti tavoitetta 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä 
EU:ssa 30 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä riippumatta kansainvälisistä 
neuvotteluista sekä EU:n pitkän aikavälin 
tavoitetta hiilidioksidi- ja muiden 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä
vähintään 85 prosentilla vuoteen 2050 
mennessä;

6. vaatii tekemään kansainvälisesti sitovan 
ilmastonsuojelusopimuksen ja kannattaa 
päättäväisesti tavoitetta 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä 
EU:ssa 20 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä sekä EU:n pitkän aikavälin 
tavoitetta hiilidioksidi- ja muiden 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä
edelleen vuoteen 2050 mennessä;

Or.it
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Tarkistus 16
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vaatii tekemään kansainvälisesti sitovan 
ilmastonsuojelusopimuksen ja kannattaa 
päättäväisesti tavoitetta 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä 
EU:ssa 30 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä riippumatta kansainvälisistä 
neuvotteluista sekä EU:n pitkän aikavälin 
tavoitetta hiilidioksidi- ja muiden 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 
vähintään 85 prosentilla vuoteen 2050 
mennessä;

6. vaatii tekemään kansainvälisesti sitovan 
ilmastonsuojelusopimuksen ja kannattaa 
päättäväisesti tavoitetta 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä 
EU:ssa 20 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä riippumatta kansainvälisistä 
neuvotteluista sekä EU:n pitkän aikavälin 
tavoitetta hiilidioksidi- ja muiden 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 
vähintään 80 prosentilla vuoteen 2050 
mennessä;

Or.en

Tarkistus 17
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vaatii tekemään kansainvälisesti sitovan 
ilmastonsuojelusopimuksen ja kannattaa 
päättäväisesti tavoitetta 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä 
EU:ssa 30 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä riippumatta kansainvälisistä 
neuvotteluista sekä EU:n pitkän aikavälin 
tavoitetta hiilidioksidi- ja muiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisestä vähintään 85 prosentilla 
vuoteen 2050 mennessä;

6. vaatii tekemään kansainvälisesti sitovan 
ilmastonsuojelusopimuksen ja kannattaa 
päättäväisesti tavoitetta 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä 
EU:ssa 20 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä;

Or.it
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Tarkistus 18
Jo Leinen

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. on vahvasti sitä mieltä, että niin 
kauan kuin Kioton pöytäkirjan 
korvaajaksi ei ole olemassa oikeudellisesti 
sitovaa maailmanlaajuista sopimusta, 
EU:n ainoa varmasti WTO-yhteensopiva 
keino vähentää yksipuolisesti 
kasvihuonekaasuja on kieltää laaja-
alaisesti päästöt, jotka aiheutuvat 
fossiilisten polttoaineiden käytöstä EU:n 
alueella; kehottaa siksi komissiota 
tällaisen maailmanlaajuisen sopimuksen 
puuttuessa esittämään Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle valkoisen 
kirjan, jossa esitetään kaikki lainsäädäntö 
ja muut relevantit toimenpiteet sekä sitova 
aikataulu niiden täytäntöönpanoa varten, 
jotta tällainen laaja-alainen kielto 
voidaan ottaa käyttöön komissiolla 
vuotta 2050 koskevaa strategiaa varten 
olevien tavoitteiden saavuttamista varten 
siten, että otetaan erityisesti huomioon 
uusiutuvien energianlähteiden käytön 
laajamittainen lisääminen;

Or.en

Tarkistus 19
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. on vakuuttunut siitä, että 
ilmastonmuutoksen torjunnan on 
perustuttava teollisuusmaiden ja 
kehitysmaiden väliseen 
solidaarisuusperiaatteeseen; vaatii siksi 

7. on vakuuttunut siitä, että 
ilmastonmuutoksen torjunnan on 
perustuttava teollisuusmaiden ja 
kehitysmaiden väliseen 
solidaarisuusperiaatteeseen; vaatii siksi 
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kehittämään yhdessä kehitys-, kynnys- ja 
teollisuusmaiden kanssa maailmanlaajuisen 
suunnitelman energian ja 
kasvihuonekaasupäästöjen verottamiseksi, 
jotta voidaan toisaalta ehkäistä yritysten 
siirtymistä muualle (hiilivuoto) ja toisaalta 
kerätä varoja ilmastonmuutoksen
torjumiseksi ja lievittämiseksi;

kehittämään yhdessä kehitys-, kynnys- ja 
teollisuusmaiden kanssa maailmanlaajuisen 
suunnitelman energian ja 
kasvihuonekaasupäästöjen verottamiseksi, 
jotta voidaan toisaalta ehkäistä yritysten 
siirtymistä muualle (hiilivuoto) ja toisaalta 
kerätä varoja ilmastonmuutoksen
torjuntaa, sen vaikutusten lieventämistä ja 
siihen mukautumista varten;

Or.ro

Tarkistus 20
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. on vakuuttunut siitä, että 
ilmastonmuutoksen torjunnan on 
perustuttava teollisuusmaiden ja 
kehitysmaiden väliseen 
solidaarisuusperiaatteeseen; vaatii siksi 
kehittämään yhdessä kehitys-, kynnys- ja 
teollisuusmaiden kanssa maailmanlaajuisen 
suunnitelman energian ja 
kasvihuonekaasupäästöjen verottamiseksi, 
jotta voidaan toisaalta ehkäistä yritysten 
siirtymistä muualle (hiilivuoto) ja toisaalta 
kerätä varoja ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi ja lievittämiseksi;

7. on vakuuttunut siitä, että 
ilmastonmuutoksen torjunnan on 
perustuttava teollisuusmaiden ja 
kehitysmaiden väliseen 
solidaarisuusperiaatteeseen mahdollisesti 
tiiviissä yhteistyössä YK:n, WTO:n ja 
muiden Bretton Woods -instituutioiden 
kanssa; vaatii siksi kehittämään yhdessä 
kehitys-, kynnys- ja teollisuusmaiden 
kanssa maailmanlaajuisen suunnitelman 
energian ja kasvihuonekaasupäästöjen 
verottamiseksi, jotta voidaan toisaalta 
ehkäistä yritysten siirtymistä muualle
(hiilivuoto) ja toisaalta kerätä varoja 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja 
lievittämiseksi;

Or.en

Tarkistus 21
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
7 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. on vakuuttunut siitä, että 
ilmastonmuutoksen torjunnan on 
perustuttava teollisuusmaiden ja 
kehitysmaiden väliseen 
solidaarisuusperiaatteeseen; vaatii siksi 
kehittämään yhdessä kehitys-, kynnys- ja 
teollisuusmaiden kanssa maailmanlaajuisen 
suunnitelman energian ja 
kasvihuonekaasupäästöjen verottamiseksi, 
jotta voidaan toisaalta ehkäistä yritysten 
siirtymistä muualle (hiilivuoto) ja toisaalta 
kerätä varoja ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi ja lievittämiseksi;

7. on vakuuttunut siitä, että 
ilmastonmuutoksen torjunnan on 
perustuttava teollisuusmaiden ja 
kehitysmaiden väliseen 
solidaarisuusperiaatteeseen; vaatii siksi 
kehittämään yhdessä kehitys-, kynnys- ja 
teollisuusmaiden kanssa maailmanlaajuisen 
suunnitelman päästökauppaa sekä 
energian ja kasvihuonekaasupäästöjen 
verottamista varten, jotta voidaan toisaalta 
ehkäistä yritysten siirtymistä muualle 
(hiilivuoto) ja toisaalta kerätä varoja 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja 
lievittämiseksi;

Or.en

Tarkistus 22
Jo Leinen

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että yksittäiset toimet, jotka 
WTO:n kauppaneuvottelukomitean 
15. joulukuuta 1993 tekemän kauppa- ja 
ympäristöpäätöksen mukaan vaikuttavat 
kauppa- ja ympäristötoimenpiteiden 
väliseen suhteeseen kestävän kehityksen 
edistämiseksi (kuten rajalla perittävien 
verojen mukautukset ja ekologisen 
polkumyynnin vastaiset tullit) 
osoittautunevat alaa koskevan WTO:n 
oikeuskäytännön valossa WTO:n 
sääntöjen ja ohjeiden mukaisiksi 
ainoastaan, jos ne toteutetaan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
ilmastonmuutoksen puitesopimuksen 
sopimuspuolten kokouksen puitteissa 
tehdyn oikeudellisesti sitovan 
maailmanlaajuisen sopimuksen 
mukaisesti, ja kehottaa siksi komissiota 
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esittämään ennen sopimuspuolten Etelä-
Afrikassa pidettävää seitsemättätoista 
kokousta Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tiedonannon siitä, miten 
tällaisesta järjestelmästä voitaisiin 
määrätä mahdollisessa Kioton sopimusta 
seuraavassa sopimuksessa;

Or.en

Tarkistus 23
Bas Eickhout

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. toteaa, että WTO:n säännöt eivät ole 
ristiriidassa sen kanssa, että rajalla 
toteutetaan toimenpiteitä, joilla 
neutralisoidaan sellaisten kotimaassa 
noudatettavien politiikkojen vaikutus, 
joilla ympäristövaikutusten hinnat 
sisällytetään tuotteiden hintoihin, kunhan 
tällaiset mukautukset eivät ole syrjiviä;

Or.en

Tarkistus 24
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. asettuu tukemaan rajalla perittävien 
verojen mukauttamista tapana edetä kohti 
vähähiilistä taloutta; toteaa 
yksiselitteisesti, että rajalla perittävän 
veron mukauttamisen ei pitäisi toimia 
protektionismin välineenä vaan tapana 
vähentää päästöjä; katsoo, että EU:n olisi 
osoitettava osa näin mahdollisesti 
saatavista tuloista sillä YK:n
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ilmastosopimuksen mukaisesti olevien 
taloudellisten velvoitteiden täyttämiseen; 
kehottaa komissiota ja neuvostoa 
voimakkaasti tämänsuuntaisiin toimiin;

Or. en

Tarkistus 25
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Bairbre de Brún, 
Daciana Octavia Sârbu, Nessa Childers

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita
tekemään kaikkensa, jotta saavutetaan 
oikeudellisesti sitova sopimus merenkulun 
päästöjen vähentämisestä Kansainvälisen 
merenkulkujärjestön puitteissa;

Or. en

Tarkistus 26
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että liikenteestä ja 
kansainvälisestä kaupasta johtuvien 
hiilidioksidipäästöjen lisääntyminen 
heikentää EU:n 
ilmastonmuutosstrategiaa; toteaa, että 
lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että 
tavaroiden tuottaminen ja toimittaminen 
Euroopassa aiheuttaa vähemmän 
hiilidioksidipäästöjä kuin kolmansista 
maista tapahtuva tuonti; pitää tätä 
pätevänä argumenttina sen puolesta, että 
olisi siirryttävä pois vientipainotteisesta 
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kehitysstrategiasta ja kohti sisäistä 
kehitystä, joka perustuu monipuoliseen ja 
paikalliseen tuotantoon ja kulutukseen 
kehitysmaissa; korostaa, että tällaisella 
strategialla olisi myönteinen vaikutus 
työllisyyteen sekä EU:ssa että 
kehitysmaissa;

Or.it

Tarkistus 27
Bas Eickhout, Bairbre de Brún

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. vastustaa fossiilisten polttoaineiden 
subventointia ja vaatii edistämään 
tehokkaammin ympäristöystävällisiä, 
uusiutuvia energiamuotoja sekä 
hajautettujen energialähteiden tutkimusta ja 
kehittämistä erityisesti kehitysmaissa;

9. vastustaa fossiilisten polttoaineiden 
subventointia ja vaatii edistämään 
tehokkaammin ympäristöystävällisiä, 
uusiutuvia energiamuotoja sekä 
hajautettujen energialähteiden tutkimusta ja 
kehittämistä erityisesti kehitysmaissa; 
muistuttaa tässä yhteydessä G20-
sopimuksesta, jonka mukaan fossiilisten 
polttoaineiden tukemisesta olisi vähitellen 
luovuttava, ja kehottaa komissiota 
esittämään ehdotuksia eurooppalaiseksi 
strategiaksi tämän täytäntöönpanemiseksi 
sekä esittämään tarvittaessa selkeitä 
aikatauluja ja korvausmekanismeja;

Or.en

Tarkistus 28
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. vastustaa fossiilisten polttoaineiden 
subventointia ja vaatii edistämään 
tehokkaammin ympäristöystävällisiä, 

9. vastustaa fossiilisten polttoaineiden 
subventointia ja vaatii lisäämään 
taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön 
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uusiutuvia energiamuotoja sekä 
hajautettujen energialähteiden tutkimusta ja 
kehittämistä erityisesti kehitysmaissa;

kannalta moitteettomien uusiutuvien 
energialähteiden tutkimus- ja 
kehittämisponnisteluja ja tukea sekä 
hajautettujen energialähteiden tutkimusta ja 
kehittämistä erityisesti kehitysmaissa;

Or.en

Tarkistus 29
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. vastustaa fossiilisten polttoaineiden 
subventointia ja vaatii edistämään 
tehokkaammin ympäristöystävällisiä, 
uusiutuvia energiamuotoja sekä 
hajautettujen energialähteiden tutkimusta ja 
kehittämistä erityisesti kehitysmaissa;

9. vastustaa fossiilisten polttoaineiden 
subventointia ja vaatii edistämään 
tehokkaammin ympäristöystävällisiä, 
uusiutuvia energiamuotoja sekä 
hajautettujen energialähteiden tutkimusta ja 
kehittämistä;

Or.it

Tarkistus 30
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Lausuntoluonnos
9 kohta – i alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

(i) katsoo, että uusiutuvien 
energiamuotojen tukemista olisi 
tehostettava sillä edellytyksellä, että 
jäsenvaltiot noudattavat johdonmukaista 
politiikkaa ja luovat sitovan oikeudellisen 
kehyksen, joka antaa mahdollisuuden 
toteuttaa pitkällä aikavälillä asteittainen 
tukiohjelma, jolla helpotetaan 
markkinoiden avaamista ja 
vähimmäisinfrastruktuurien luomista, 
mikä on olennaista kriisin ja yrityksiä 
koettelevan epävarmuuden aikana;
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Or.es

Tarkistus 31
Daciana Octavia Sârbu

Lausuntoluonnos
10 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. puoltaa sitä, että biopolttoaineiden ja 
biomassan tuotantoa varten kehitetään 
todellisia, sitovia kestävyyskriteerejä ja
-standardeja, joissa otetaan ennen kaikkea 
huomioon kaasujen pääsy ilmakehään 
välillisten maankäytön muutosten takia; 
painottaa, että väestön elintarvikehuollon 
takaaminen on asetettava biopolttoaineiden 
tuotannon edelle.

10. puoltaa sitä, että biopolttoaineiden ja 
biomassan tuotantoa varten kehitetään 
todellisia, sitovia kestävyyskriteerejä ja
-standardeja, joissa otetaan ennen kaikkea 
huomioon kaasujen pääsy ilmakehään 
välillisten maankäytön muutosten takia; 
painottaa, että väestön elintarvikehuollon 
takaaminen on asetettava biopolttoaineiden 
tuotannon edelle ja että biopolttoaineiden 
tukiaisilla voi olla elintarviketurvan 
kannalta kielteinen vaikutus, joka 
vaikuttaa suhteettomasti pienituloisiin.

Or.en

Tarkistus 32
Bas Eickhout

Lausuntoluonnos
10 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. puoltaa sitä, että biopolttoaineiden ja 
biomassan tuotantoa varten kehitetään 
todellisia, sitovia kestävyyskriteerejä ja
-standardeja, joissa otetaan ennen kaikkea 
huomioon kaasujen pääsy ilmakehään 
välillisten maankäytön muutosten takia; 
painottaa, että väestön elintarvikehuollon 
takaaminen on asetettava biopolttoaineiden 
tuotannon edelle.

10. puoltaa sitä, että biopolttoaineiden ja 
biomassan tuotantoa varten kehitetään 
todellisia, sitovia kestävyyskriteerejä ja
-standardeja, joissa otetaan ennen kaikkea 
huomioon kaasujen pääsy ilmakehään 
välillisten maankäytön muutosten takia; 
painottaa, että väestön elintarvikehuollon 
takaaminen on asetettava biopolttoaineiden 
tuotannon edelle ja että 
maankäyttöpolitiikan ja -tapojen 
kestävyyteen on kiireellisesti puututtava 
kokonaisvaltaisemmin.
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Or.en

Tarkistus 33
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
10 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. puoltaa sitä, että biopolttoaineiden ja 
biomassan tuotantoa varten kehitetään 
todellisia, sitovia kestävyyskriteerejä ja
-standardeja, joissa otetaan ennen kaikkea
huomioon kaasujen pääsy ilmakehään 
välillisten maankäytön muutosten takia; 
painottaa, että väestön elintarvikehuollon 
takaaminen on asetettava biopolttoaineiden 
tuotannon edelle;

10. puoltaa sitä, että biopolttoaineiden ja 
biomassan tuotantoa varten kehitetään 
todellisia, sitovia kestävyyskriteerejä ja
-standardeja, joissa otetaan huomioon
ilmastonmuutosta aiheuttavien kaasujen
ja pienhiukkasten pääsy ilmakehään 
välillisten maankäytön muutosten takia
sekä koko tuotantosykli; painottaa, että 
väestön elintarvikehuollon takaaminen on 
asetettava biopolttoaineiden tuotannon 
edelle;

Or.en


