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Tarkistus 1
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että ilmastonmuutos on 
maailmanlaajuinen ilmiö, ja sen 
vaikutukset ovat jakautuneet epätasaisesti 
maailman eri alueille; ottaa huomioon, että 
myös sosioekonomiset näkökohdat, 
kustannukset ja edut ovat tulevaisuudessa 
erilaisia sekä kehitysmaissa että 
kehittyneemmissä maissa; katsoo, että 
tämän vuoksi ilmastonmuutosta koskeviin 
ratkaisuihin on sisällytettävä paitsi 
sopeutustoimia myös strategioita kestävää 
kehitystä koskevien tehokkaiden keinojen 
varmistamiseksi selkeiden ja 
kokonaisvaltaisten kaikkia asiankuuluvia 
aloja koskevien toimintaohjelmien avulla,

A. ottaa huomioon, että ilmastonmuutos on 
maailmanlaajuinen ilmiö, ja sen 
vaikutukset ovat jakautuneet epätasaisesti 
maailman eri alueille ja eri alojen välillä;
ottaa huomioon, että myös 
sosioekonomiset näkökohdat, kustannukset 
ja edut ovat tulevaisuudessa erilaisia sekä 
kehitysmaissa että kehittyneemmissä 
maissa; katsoo, että tämän vuoksi 
ilmastonmuutosta koskeviin ratkaisuihin on 
sisällytettävä paitsi sopeutustoimia myös 
strategioita kestävää kehitystä koskevien 
tehokkaiden keinojen varmistamiseksi 
selkeiden ja kokonaisvaltaisten kaikkia 
asiankuuluvia aloja koskevien 
toimintaohjelmien avulla,

Or. ro

Tarkistus 2
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen 
vaikutukset jakautuvat epätasaisesti myös 
EU:n sisällä ja että Euroopan eteläiset 
alueet ja Välimeren alueen maat ovat 
niille alttiimpia ja kokevat jo nyt 
välittömiä ja näkyviä vaikutuksia, kuten 
suuri kuivuus ja vedenpuute, laajat ja 
tuhoisat metsäpalot sekä tuntuva metsien 
häviämisen ja aavikoitumisen vaara; 
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katsoo näin ollen, että 
ilmastonmuutokseen sopeutumista 
koskevassa eurooppalaisessa 
toimintakehyksessä on otettava 
täysimääräisesti huomioon tämä 
ongelman alueellinen ulottuvuus ja 
mahdollistettava sellaisten 
toimintalinjojen suunnittelu ja 
rahoittaminen, jotka ovat täysin 
Euroopan eteläisten alueiden 
erityistarpeisiin mukautettuja, jotta 
ilmastonmuutoksesta ei tulisi vielä yksi 
tekijä, joka voimistaa EU:n alueiden 
välistä taloudellista, sosiaalista ja 
ympäristöllistä epätasa-arvoa; 

Or. el

Tarkistus 3
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että 
päästökauppajärjestelmää koskevan 
tarkistetun direktiivin mukaan 
jäsenvaltioiden olisi varattava osa 
päästökauppajärjestelmän tuloista 
käytettäväksi lieventämis- ja 
sopeutumistoimenpiteiden toteuttamiseen, 

Or. en

Tarkistus 4
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale
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Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että ilmastonmuutos 
vaikuttaa tulevaisuudessa väistämättä 
energiansaantiin ja energian kysyntään;
ottaa huomioon, että ilmasto-olosuhteet, 
kuten rankkasateet, kohoavat lämpötilat, 
helleaallot, kuivuus, rajuilmat, tulvat ja 
tulipalot voivat aiheuttaa huomattavia 
katkoksia energianhuollon perusrakenteissa 
ja vahingoittaa niitä ja siten vaikuttaa 
suoraan energiantuotantoon, energian 
siirtoon ja sen jakeluun loppukäyttäjille,

C. ottaa huomioon, että ilmastonmuutos 
vaikuttaa tulevaisuudessa väistämättä 
energiansaantiin ja EU:n 
energiavarmuuden ulkoiseen 
ulottuvuuteen sekä energian kysyntään;
ottaa huomioon, että ilmasto-olosuhteet, 
kuten rankkasateet, kohoavat lämpötilat, 
helleaallot, kuivuus, rajuilmat, tulvat ja 
tulipalot voivat aiheuttaa huomattavia 
katkoksia energianhuollon perusrakenteissa 
ja vahingoittaa niitä ja siten vaikuttaa 
suoraan energiantuotantoon, energian 
siirtoon ja sen jakeluun loppukäyttäjille,

Or. el

Tarkistus 5
Eija-Riitta Korhola

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. katsoo, että energialähteiden ja 
energiantoimittajien monipuolistaminen on 
tärkeä väline energian yhtäläisen 
hyödyntämisen ja riittävän saannin 
turvaamisessa, ja samalla se on 
uusiutuvista energialähteistä tuotettavan 
energiankäytön lisäämistä ja 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 
koskevien EU:n tavoitteiden mukainen,

D. katsoo, että energialähteiden ja 
energiantoimittajien monipuolistaminen on 
tärkeä väline energian yhtäläisen 
hyödyntämisen ja riittävän saannin 
turvaamisessa, ja samalla se on 
uusiutuvista ja muista hiilettömistä
energialähteistä tuotettavan energiankäytön 
lisäämistä ja hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistä koskevien EU:n tavoitteiden 
mukainen,

Or. en
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Tarkistus 6
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. katsoo, että energialähteiden ja 
energiantoimittajien monipuolistaminen on 
tärkeä väline energian yhtäläisen 
hyödyntämisen ja riittävän saannin 
turvaamisessa, ja samalla se on 
uusiutuvista energialähteistä tuotettavan 
energiankäytön lisäämistä ja 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 
koskevien EU:n tavoitteiden mukainen,

D. katsoo, että energialähteiden ja -väylien 
sekä energiantoimittajien 
monipuolistaminen on tärkeä väline 
energian yhtäläisen hyödyntämisen ja 
riittävän saannin turvaamisessa, ja samalla 
se on uusiutuvista energialähteistä 
tuotettavan energiankäytön lisäämistä ja 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 
koskevien EU:n tavoitteiden mukainen,

Or. el

Tarkistus 7
Eija-Riitta Korhola

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. tiedostaa, että äärimmäisten 
sääilmiöiden ja odotettavissa olevan 
merenpinnan nousun sekä sademäärien 
suuremman vaihtelun varalle tarvitaan 
sopeutustoimia jopa nykyisten 
infrastruktuurijärjestelmien puitteissa, mikä 
aiheuttaa jatkossa korkeita kustannuksia, 
jotka ovat kuitenkin kohtuullisia ottaen 
huomioon, että ne ovat paljon matalampia 
kuin jos toimia ei toteuteta keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita toimittamaan tätä asiaa 
koskevan kansallisen toimintasuunnitelman 
sekä tietoa kyseisistä kustannuksista ja 
niiden jakautumisesta;

1. tiedostaa, että äärimmäisten 
sääilmiöiden ja odotettavissa olevan 
merenpinnan nousun sekä sademäärien 
suuremman vaihtelun varalle tarvitaan 
sopeutustoimia jopa nykyisten 
infrastruktuurijärjestelmien puitteissa, mikä 
aiheuttaa jatkossa korkeita kustannuksia, 
jotka ovat kuitenkin kohtuullisia ottaen 
huomioon, että ne ovat paljon matalampia 
kuin jos toimia ei toteuteta keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä; vaatii kuitenkin, että 
tällaisten toimien tieteellisen perustan on 
täytettävä luotettavan ilmastotieteen 
arviointiperusteet, joihin kuuluvat 
asianmukaiset vertaisarviointi- ja 
arviointimenettelyt ja avoimella tavalla 
jatkuvasti päivitetyt tutkimustulokset; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
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toimittamaan tällaisen näytön pohjalta tätä 
asiaa koskevan kansallisen 
toimintasuunnitelman sekä tietoa kyseisistä 
kustannuksista ja niiden jakautumisesta;

Or. en

Tarkistus 8
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. tiedostaa, että äärimmäisten 
sääilmiöiden ja odotettavissa olevan 
merenpinnan nousun sekä sademäärien 
suuremman vaihtelun varalle tarvitaan 
sopeutustoimia jopa nykyisten 
infrastruktuurijärjestelmien puitteissa, mikä 
aiheuttaa jatkossa korkeita kustannuksia, 
jotka ovat kuitenkin kohtuullisia ottaen 
huomioon, että ne ovat paljon matalampia 
kuin jos toimia ei toteuteta keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita toimittamaan tätä asiaa 
koskevan kansallisen toimintasuunnitelman 
sekä tietoa kyseisistä kustannuksista ja 
niiden jakautumisesta;

1. tiedostaa, että äärimmäisten 
sääilmiöiden ja odotettavissa olevan 
merenpinnan nousun sekä sademäärien 
suuremman vaihtelun varalle tarvitaan
uusia hankkeita ja sopeutustoimia niiden 
toteuttamiseksi, erityisesti maataloudessa 
sekä vesistö- ja valuma-alueiden 
hallinnossa jopa nykyisten 
infrastruktuurijärjestelmien puitteissa, mikä 
aiheuttaa jatkossa korkeita
toimintakustannuksia, jotka ovat 
kuitenkin kohtuullisia ottaen huomioon, 
että ne ovat paljon matalampia kuin jos 
toimia ei toteuteta keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita toimittamaan tätä asiaa 
koskevan kansallisen toimintasuunnitelman 
sekä tietoa kyseisistä kustannuksista ja 
niiden jakautumisesta;

Or. pl

Tarkistus 9
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)



PE438.288v01-00 8/19 AM\802698FI.doc

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. panee merkille, että yhteenliitetyn 
energiainfrastruktuurin ja 
laajakaistapeiton luominen Euroopan 
tasolla edistäisi sopeutumista valmiuksien 
sopeutuvan kehittämisen ja riskinjaon 
lisäämisen kautta;

Or. en

Tarkistus 10
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. pyytää komissiota laatimaan
perinpohjaisen arvioinnin 
ilmastonmuutoksen mahdollisista 
riskeistä, jotka kohdistuvat erittäin 
tärkeään infrastruktuuriin kuten energia-
tai televiestintäverkkoihin, joilla on 
ratkaiseva merkitys sisämarkkinoiden 
toiminnalle;

Or. en

Tarkistus 11
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. yhtyy näkemykseen, että menetelmiä 
infrastruktuurihankkeiden 
"ilmastokestävyyden" varmistamiseksi 
olisi kehitettävä mahdollisimman pian;
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Or. en

Tarkistus 12
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että energiahuoltoa ja 
energiansaantia koskevat toimenpiteet on 
määriteltävä yhteisvastuullisesti 
jäsenvaltioiden kesken ja EU:n olisi 
osallistuttava energiatehokkuuteen
tähtäävään maailmanlaajuiseen politiikan 
muutokseen ja turvattava uusiutuvat 
energialähteet direktiivissä 2009/28/EY 
säädetyn aikataulun mukaisesti; kehottaa 
jäsenvaltioita toimittamaan
30. kesäkuuta 2010 mennessä kansalliset 
toimintasuunnitelmansa EU:n 
vahvistamien mallien ja parametrien 
mukaisesti;

3. korostaa, että energiahuoltoa ja 
energiansaantia koskevat toimenpiteet on 
määriteltävä yhteisvastuullisesti 
jäsenvaltioiden kesken ja EU:n olisi 
osallistuttava energiatehokkuuden 
vahvistamiseen tähtäävään 
maailmanlaajuiseen politiikan muutokseen 
ja uusiutuvien energialähteiden 
edistämiseen; huomauttaa, että EU:n on
turvattava uusiutuvat energialähteet 
direktiivissä 2009/28/EY säädetyn 
aikataulun mukaisesti; kehottaa 
jäsenvaltioita toimittamaan 30. kesäkuuta 
2010 mennessä kunnianhimoiset, kattavat 
ja realistiset kansalliset 
toimintasuunnitelmansa EU:n 
vahvistamien mallien ja parametrien 
mukaisesti; korostaa, että jokaisen 
jäsenvaltion uusiutuvien energialähteiden 
kysynnän on pääasiassa perustuttava 
kotimaiseen tuotantoon, ja uusiutuvien 
energialähteiden jäsenvaltioiden välisten 
tilastollisten siirtojen järjestelmään on 
turvauduttava vain kun tämä katsotaan 
täysin perustelluksi; 

Or. el

Tarkistus 13
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa samanaikaisesti, että näissä 
puitteissa on asetettava välittömästi 
etusijalle sen yhteisön strategian 
edistäminen, jolla tuetaan tavoitetta 
energiatehokkuuden lisäämisestä 20 
prosentilla vuoteen 2020 mennessä; 
lisäksi katsoo olevan 
tarkoituksenmukaista tutkia nykyisten 
energiatehokkuutta koskevien 
toimintaohjelmien arvioinnin puitteissa 
mahdollisuutta tehdä tästä tavoitteesta 
yhteisön tasolla oikeudellisesti sitova; 

Or. el

Tarkistus 14
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että EU:n ja jäsenvaltioiden
olisi tehtävä selkoa rahoituksen määrästä, 
jolla ne osallistuvat tekniseen yhteistyöhön 
kumppaneiden kanssa sekä yksityisten että 
julkisten investointien lisäämiseksi 
erityisesti niiden tulevan 
energiatehokkuutta koskevan kansallisen 
toimintasuunnitelman ja uusiutuvaa 
energiaa koskevan kansallisen 
toimintasuunnitelman osalta; pitää 
myönteisenä myös komission tiedonantoa, 
jossa vedotaan energia-alan tutkimukseen 
tarkoitettujen määrärahojen olennaiseen 
lisäämiseen kestävän energiatalouden 
kehittämistä varten;

4. korostaa, että kun otetaan huomioon 
Kööpenhaminan ilmastokonferenssissa 
tehdyt sitoumukset, jotka koskevat 
päästökauppajärjestelmän 
huutokauppatulojen käyttöä ja nopeasti 
käytettävissä olevaa rahoitusta, EU:n ja 
jäsenvaltioiden olisi tehtävä selkoa 
rahoituksen määrästä, jolla ne osallistuvat 
tekniseen yhteistyöhön kumppaneiden 
kanssa sekä yksityisten että julkisten 
investointien lisäämiseksi erityisesti niiden 
tulevan energiatehokkuutta koskevan 
kansallisen toimintasuunnitelman ja 
uusiutuvaa energiaa koskevan kansallisen 
toimintasuunnitelman osalta; pitää 
myönteisenä myös komission tiedonantoa, 
jossa vedotaan energia-alan tutkimukseen 
tarkoitettujen määrärahojen olennaiseen 
lisäämiseen kestävän energiatalouden 
kehittämistä varten;
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Or. en

Tarkistus 15
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. myöntää, että käynnissä oleva 
ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi 
taloudelliseen kehitykseen ja saattaa 
aiheuttaa huomattavaa sekaannusta 
taloudellisessa ja sosiaalisessa toiminnassa; 
katsoo, että taloudelliset sopeutustoimet, 
mukaan lukien siirtyminen kestävämpään 
teolliseen tuotantoon, vaativat 
samanaikaisesti riittäviä käyttöön 
annettavia varoja sopeutus- ja 
lieventämistoimenpiteitä varten ja katsoo, 
että näitä toimenpiteitä ei pidä rajoittaa 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
tulojen käytön varaan vaan lisäksi tarvitaan 
innovatiivisia lisävaroja sekä julkisista että 
yksityisistä lähteistä; 

5. myöntää, että käynnissä oleva 
ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi 
taloudelliseen kehitykseen ja saattaa 
aiheuttaa huomattavaa sekaannusta 
taloudellisessa ja sosiaalisessa toiminnassa; 
katsoo, että taloudelliset sopeutustoimet,
mukaan lukien siirtyminen kestävämpään 
teolliseen tuotantoon, vaativat 
samanaikaisesti riittäviä käyttöön 
annettavia varoja sopeutus- ja 
lieventämistoimenpiteitä varten ja katsoo, 
että näitä toimenpiteitä ei pidä rajoittaa 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
tulojen käytön varaan – kun muistetaan 
lainsäädännölliset velvoitteet varata 
vähintään 50 prosenttia mainituista tuloista 
ilmastotoimenpiteisiin, sopeutuminen 
mukaan lukien, sekä EU:ssa että 
kehitysmaissa – vaan lisäksi tarvitaan 
innovatiivisia lisävaroja sekä julkisista että 
yksityisistä lähteistä; korostaa, että 
erilaisten talouden elvytyssuunnitelmien 
puitteissa käytettäviksi asetettuja varoja 
olisi käytettävä myös 
sopeutumisinvestointeihin ja että joka 
tapauksessa niiden käyttötavan kestävyys 
ilmaston kannalta olisi varmistettava; 

Or. en
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Tarkistus 16
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa tarvetta varmistaa, että 
nykyisessä teollista lisensointia ja 
ympäristövaikutusten arviointia 
koskevassa lainsäädännössä otetaan 
huomioon ilmastonmuutoksen 
vaikutukset kaikkiin suunniteltuihin 
infrastruktuureihin tai teollisiin 
toimintoihin; korostaa, että 
energiainfrastruktuurin yhteydessä 
ilmastonmuutoksen vaikutukset olisi 
otettava huomioon sekä yksittäisten 
infrastruktuuriosien tasolla että myös 
kansallisissa ja Euroopan 
energiajärjestelmissä;

Or. en

Tarkistus 17
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. panee merkille, että pk-yritykset ovat 
monilla eri aloilla erityisen alttiita 
ilmastonmuutoksen vaikutuksille ja usein 
riittämättömästi siihen varautuneita; 
pyytää komissiota arvioimaan, missä 
määrin pk-yritykset ovat valmistautuneet 
ilmastonmuutokseen, myös käytettävissä 
olevien vakuutussuunnitelmien osalta, ja 
selvittämään, mitkä ovat mahdolliset 
välineet, jotka auttavat selviytymään tästä 
ongelmasta;

Or. en
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Tarkistus 18
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
varmistamaan, että kaikilla politiikan 
aloilla, myös energia- tai 
maatalouspolitiikassa, otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen vaikutukset; kehottaa 
erityisesti jäsenvaltioita mukauttamaan 
rakennussääntöjä sen varmistamiseksi, 
että uudis- ja korjausrakentamisessa 
otetaan huomioon ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen;

Or. en

Tarkistus 19
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. korostaa, että on tärkeää laatia 
kansalliset sopeutumissuunnitelmat, jotka 
perustuvat yhteiseen eurooppalaiseen 
kehykseen, jonka puitteissa jäsenvaltiot 
voivat suunnitella 
sopeutumisponnistelujaan ja tiedottaa 
niistä, energiajärjestelmiä ja -politiikkaa 
koskevat ponnistelut mukaan lukien; 
katsoo, että tällaisiin suunnitelmiin olisi 
sisällytettävä sellaisia energia- ja 
teollisuuslaitoksia koskevat 
riskikartoitukset, jotka voisivat 
haitallisten sääilmiöiden yhteydessä 
aiheuttaa ympäristöön tai 
kansanterveyteen kohdistuvan riskin; 
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kehottaa saattamaan tällaiset tiedot 
yleisön ja muiden jäsenvaltioiden 
saataville;

Or. en

Tarkistus 20
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
7 kohta – b alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

b) kehitysmaiden kanssa tehtävää 
yhteistyötä varten niiden haavoittuvimpia 
alueita koskettavan ilmastonmuutoksen 
torjumisen tukemiseksi;

b) kehitysmaiden kanssa tehtävää 
yhteistyötä varten niiden haavoittuvimpia 
alueita koskettavan ilmastonmuutoksen 
torjumisen tukemiseksi kunnioittaen aina 
kunkin alueen erityispiirteitä ja pitäen 
arviointiperusteena kehitysmaiden niiden 
alueiden sosiaalista ja taloudellista 
kehitystä, joiden kanssa kansainvälinen 
yhteistyö käynnistetään;

Or. el

Tarkistus 21
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
7 kohta – b a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

b a) EU:n naapureina olevia kolmansia 
maita varten, joissa ilmastonmuutoksen 
vaikutukset ovat samankaltaisia kuin 
EU:n alueilla havaitut vaikutukset;

Or. pl
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Tarkistus 22
Theodoros Skylakakis

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että ilmastonmuutosta 
koskevan tutkimus- ja kehitystyön 
rahoitusvaroja on lisättävä jäsenvaltioiden 
kanssa käynnistettävän yhteistä 
yhdennettyä maailmanlaajuista 
ympäristötietojärjestelmää koskevan 
komission aloitteen ohella, jotta 
ympäristön muutoksia koskeva tieto olisi 
paremmin saatavilla; korostaa myös muita 
huomioon otettavia toimenpiteitä, joita 
ovat muun muassa lieventämistä ja 
sopeuttamista koskevan rahoituksen 
lisääminen tutkimus- ja kehitystyön 
hankkeissa;

8. korostaa, että ilmastonmuutosta 
koskevan tutkimus- ja kehitystyön 
rahoitusvaroja on lisättävä; katsoo, että 
erityisesti aikataulua, ongelman laajuutta 
ja niitä erityisiä maantieteellisiä alueita ja 
tuotantoaloja, joihin ilmastonmuutoksen 
vaikutukset Euroopassa tulevat 
kohdistumaan, koskevan tieteellisen 
epävarmuuden vuoksi on tarpeen osoittaa 
varoja ilmastontutkimukseen, joka 
voidaan toteuttaa tehokkaammalla tavalla 
Euroopan tasolla ja joka voi tarjota 
vakaan perustan ilmastonmuutokseen 
mukautumista koskevien toimintalinjojen 
kehittämiselle; katsoo lisäksi, että myös
jäsenvaltioiden kanssa käynnistettävän,
yhteistä yhdennettyä maailmanlaajuista 
ympäristötietojärjestelmää koskevan 
komission aloitteen rahoitusta on 
lisättävä, jotta ympäristön muutoksia 
koskeva tieto olisi paremmin saatavilla;
korostaa myös muita huomioon otettavia 
toimenpiteitä, joita ovat muun muassa 
lieventämistä ja sopeuttamista koskevan 
rahoituksen lisääminen tutkimus- ja 
kehitystyön hankkeissa;

Or. el

Tarkistus 23
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. pitää myönteisenä komission 
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äskettäistä tiedonantoa investoimisesta 
vähähiilisten teknologioiden 
kehittämiseen (SET-suunnitelma), jossa 
tehdään selväksi, että markkinoiden 
liikevoima ei yksin riitä ja että EU:n 
energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteiden 
saavuttamisen vaatima innovatiivinen 
teknologinen kehitys edellyttää välitöntä 
kumppanuutta julkisten investoijien ja 
yksityisen sektorin välillä; huomauttaa 
samalla, että näihin teknologioihin 
investoimista koskevassa EU:n 
etenemissuunnitelmassa on annettava 
etusija uusiutuvien energialähteiden 
teknologioille ja varmistettava 
markkinoiden kaikkien toimijoiden ja 
erityisesti pk-yritysten osallistuminen 
energiatehokkuutta koskeviin ohjelmiin; 

Or. el

Tarkistus 24
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa satelliittivälitteisten 
palvelujen merkitystä pelastustoimille 
luonnonkatastrofin sattuessa; pitää tässä 
suhteessa myönteisenä GMES-
järjestelmän 
pelastuspalveluviranomaisille tarjoamaa 
nopeaa tukea Haitin dramaattisen 
maanjäristyksen jälkeen; kehottaa kaikkia 
alan toimijoita saattamaan GMES-
järjestelmän mahdollisimman pian täysin 
toimintakuntoiseksi;

Or. en
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Tarkistus 25
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa tässä yhteydessä paikallisen 
tason aloitteiden tärkeyttä 
ilmastonmuutoksen torjumisen aktiivisen 
osallistumisen kannalta ja korostaa hyviä 
käytänteitä ja tarkoituksenmukaisia 
tiedostuskampanjoita koskevan tiedon 
vaihtamisen tärkeyttä yhteistyössä 
kansallisten viranomaisten ja EU:n 
toteuttamien laajempien aloitteiden kanssa.

9. korostaa tässä yhteydessä sellaisten
paikallisen tason aloitteiden kuten 
metsänistutuksen tärkeyttä 
ilmastonmuutoksen torjumisen aktiivisen 
osallistumisen kannalta ja korostaa 
rannikko-, vuoristo-, saari- ja 
alankoalueiden sopeutumista tällaisiin 
muutoksiin koskevia hyviä käytänteitä ja 
tarkoituksenmukaisia tiedostuskampanjoita 
koskevan tiedon vaihtamisen tärkeyttä 
yhteistyössä kansallisten viranomaisten ja 
EU:n toteuttamien laajempien aloitteiden 
kanssa.

Or. pl

Tarkistus 26
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa tässä yhteydessä paikallisen 
tason aloitteiden tärkeyttä 
ilmastonmuutoksen torjumisen aktiivisen 
osallistumisen kannalta ja korostaa hyviä 
käytänteitä ja tarkoituksenmukaisia 
tiedostuskampanjoita koskevan tiedon 
vaihtamisen tärkeyttä yhteistyössä 
kansallisten viranomaisten ja EU:n 
toteuttamien laajempien aloitteiden kanssa.

9. korostaa tässä yhteydessä paikallisen ja 
alueellisen tason aloitteiden tärkeyttä 
ilmastonmuutoksen torjumisen aktiivisen 
osallistumisen kannalta ja korostaa hyviä 
käytänteitä ja tarkoituksenmukaisia 
tiedostuskampanjoita koskevan tiedon 
vaihtamisen tärkeyttä yhteistyössä 
kansallisten viranomaisten ja EU:n 
toteuttamien laajempien aloitteiden kanssa.
huomauttaa samalla, että syrjäisillä 
alueilla voi olla erityisen merkittävä rooli 
hajautetussa energiantuotannossa, joka 
edistää energiatehokkuuden lisäämistä 
energian verkkohäviöiden vähentämisen 
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ja kysynnän paremman hallinnan kautta; 

Or. el

Tarkistus 27
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa tässä yhteydessä paikallisen 
tason aloitteiden tärkeyttä 
ilmastonmuutoksen torjumisen aktiivisen 
osallistumisen kannalta ja korostaa hyviä 
käytänteitä ja tarkoituksenmukaisia 
tiedostuskampanjoita koskevan tiedon 
vaihtamisen tärkeyttä yhteistyössä 
kansallisten viranomaisten ja EU:n 
toteuttamien laajempien aloitteiden kanssa.

9. korostaa tässä yhteydessä paikallisen 
tason aloitteiden tärkeyttä 
ilmastonmuutoksen torjumisen aktiivisen 
osallistumisen kannalta ja korostaa hyviä 
käytänteitä ja tarkoituksenmukaisia 
tiedostuskampanjoita koskevan tiedon 
vaihtamisen tärkeyttä yhteistyössä 
kansallisten viranomaisten ja EU:n 
toteuttamien laajempien aloitteiden kanssa, 
jotta yhteisön tämän alan lainsäädäntö, 
strategiat ja ohjelmat voidaan panna 
tehokkaammin täytäntöön.

Or. ro

Tarkistus 28
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. katsoo, että ilmastonmuutokseen 
sopeutumista koskevan riittävän 
tietopohjan luomiseksi ja 
sopeutumisteknologian kehityksen 
edistämiseksi kaikkia nykyisiä EU-
aloitteita, kuten ilmastonmuutoksen 
lieventämiseen ja siihen sopeutumiseen 
keskittyvien osaamis- ja 
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innovointiyhteisöjen perustamista 
Euroopan teknologiainstituutin (EIT) 
yhteyteen, olisi hyödynnettävä 
täysimääräisesti. 

Or. en

Tarkistus 29
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. korostaa, että ilmastonmuutokseen 
sopeutumista koskevan eurooppalaisen 
toimintakehyksen täytäntöönpanon 
onnistumisen kannalta on ratkaisevaa, 
että se sisällytetään yhtenäiseen ja 
kunnianhimoiseen maailmanlaajuiseen 
sopimukseen, jolla on ilmastonmuutoksen 
torjuntaan liittyvät, oikeudellisesti sitovat 
tavoitteet; painottaa myös, että EU:n on 
omaksuttava johtava rooli 
tämänsuuntaisessa toiminnassa. 

Or. el


