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Tarkistus 1
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että ilmastonmuutos on yksi 
aikamme ratkaisevia haasteita; katsoo, että 
sillä on selviä seurauksia ympäristöön, 
ihmisten terveyteen ja aluesuunnitteluun ja 
se vaikuttaa kaikkien maiden kykyyn 
kulkea kestävän kehityksen tietä;

1. katsoo, että ilmastonmuutos on yksi 
aikamme ratkaisevia haasteita; katsoo, että 
sillä on selviä seurauksia ympäristöön, 
ihmisten terveyteen ja aluesuunnitteluun ja 
se vaikuttaa joidenkin maiden kykyyn 
kulkea kestävän kehityksen tietä;

Or. de

Tarkistus 2
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää myönteisenä komission 
valkoisen kirjan "Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen: Kohti eurooppalaista 
toimintakehystä" julkaisemista; korostaa, 
että ilmastonmuutos on haaste, jolla on 
huomattavia alueellisia vaikutuksia ja 
joka edellyttää Euroopan unionilta 
koordinoitua toimintaa sekä yhteisön eri 
politiikkojen välillä että eri 
toimintatasoilla: EU:n, jäsenvaltioiden, 
alueiden ja paikallistasolla;

Or. fr

Tarkistus 3
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen 
vaikutukset vaihtelevat eri aloilla ja 
Euroopan eri alueilla kohdistuen erityisesti 
vuoristo- ja rannikkoalueisiin, Välimeren 
alueeseen ja arktisiin alueisiin; on selvää, 
että ilmaston lämpenemisen vaikutukset 
ovat voimakkaampia luonnon 
dynamiikasta hyvin riippuvaisilla alueilla 
(esimerkiksi jäätiköillä, rannikoilla, 
vuoristoalueilla) sekä heikommassa
asemassa oleville väestönosille, mikä 
saattaa lisätä alueellista epätasa-arvoa;

2. ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen 
vaikutukset vaihtelevat eri aloilla ja 
Euroopan eri alueilla kuten EU:n alueita 
vuonna 2020 koskevassa komission 
tutkimuksessa1 todetaan: ilmastonmuutos 
vaikuttaa eniten Etelä- ja Itä-Euroopan
alueilla (Espanja, Italia, Kreikka, 
Bulgaria, Kypros, Malta ja Unkari sekä 
suurin osa Romaniaa ja Ranskan eteläiset 
osat), joilla asuu yli kolmannes EU:n 
väestöstä (yhteensä 170 miljoonaa 
henkeä); huomauttaa, että 
ilmastonmuutoksen vaikutukset 
kohdistuvat eniten heikossa asemassa 
oleviin väestönosiin ja että ne voivat 
johtaa maahanmuuttajavirtoihin, mikä 
saattaa lisätä alueellista epätasa-arvoa;

Or. en

Tarkistus 4
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksen vaikutukset 
vaihtelevat eri aloilla ja Euroopan eri 
alueilla kohdistuen erityisesti vuoristo- ja 
rannikkoalueisiin, Välimeren alueeseen 
ja arktisiin alueisiin; on selvää, että 
ilmaston lämpenemisen vaikutukset ovat 
voimakkaampia luonnon dynamiikasta 
hyvin riippuvaisilla alueilla (esimerkiksi 
jäätiköillä, rannikoilla, vuoristoalueilla) 
sekä heikommassa asemassa oleville 
väestönosille, mikä saattaa lisätä 
alueellista epätasa-arvoa;

2. katsoo, että Euroopan unioni voi panna 
erityisesti saari- ja rannikkoalueisiin 
keskittyvän sopeutumisstrategian 
täytäntöön vuodesta 2013 lähtien 
ainoastaan kaikki hallintotasot 
käsittävällä tiiviillä yhteistyöllä;

                                               
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (November 2008)
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Or. en

Tarkistus 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen 
vaikutukset vaihtelevat eri aloilla ja 
Euroopan eri alueilla kohdistuen erityisesti 
vuoristo- ja rannikkoalueisiin, Välimeren 
alueeseen ja arktisiin alueisiin; on selvää, 
että ilmaston lämpenemisen vaikutukset 
ovat voimakkaampia luonnon dynamiikasta 
hyvin riippuvaisilla alueilla (esimerkiksi 
jäätiköillä, rannikoilla, vuoristoalueilla) 
sekä heikommassa asemassa oleville 
väestönosille, mikä saattaa lisätä alueellista 
epätasa-arvoa;

2. ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen 
vaikutukset vaihtelevat eri aloilla ja 
Euroopan eri alueilla kohdistuen erityisesti 
vuoristo- ja rannikkoalueisiin, Välimeren 
alueeseen ja arktisiin alueisiin; on selvää, 
että ilmaston lämpenemisen vaikutukset 
ovat voimakkaampia luonnon dynamiikasta 
hyvin riippuvaisilla alueilla (esimerkiksi 
jäätiköillä, rannikoilla, vuoristoalueilla ja 
alueilla, joita uhkaa vesipula) sekä 
heikommassa asemassa oleville 
väestönosille, mikä saattaa lisätä alueellista 
epätasa-arvoa myös yksittäisten 
jäsenvaltioiden sisällä;

Or. ro

Tarkistus 6
Bairbre de Brún

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen 
vaikutukset vaihtelevat eri aloilla ja 
Euroopan eri alueilla kohdistuen erityisesti 
vuoristo- ja rannikkoalueisiin, Välimeren 
alueeseen ja arktisiin alueisiin; on selvää, 
että ilmaston lämpenemisen vaikutukset 
ovat voimakkaampia luonnon dynamiikasta 
hyvin riippuvaisilla alueilla (esimerkiksi 
jäätiköillä, rannikoilla, vuoristoalueilla) 
sekä heikommassa asemassa oleville 

2. ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen 
vaikutukset vaihtelevat eri aloilla ja 
Euroopan eri alueilla kohdistuen erityisesti 
vuoristo- ja rannikkoalueisiin, 
syrjäisimpiin alueisiin, Välimeren 
alueeseen ja arktisiin alueisiin; on selvää, 
että ilmaston lämpenemisen vaikutukset 
ovat voimakkaampia luonnon dynamiikasta 
hyvin riippuvaisilla alueilla (esimerkiksi 
jäätiköillä, rannikoilla, vuoristoalueilla) 
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väestönosille, mikä saattaa lisätä alueellista 
epätasa-arvoa;

sekä heikommassa asemassa oleville 
väestönosille, mikä saattaa lisätä alueellista 
epätasa-arvoa;

Or. en

Tarkistus 7
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pahoittelee, että nykyisen 
ohjelmakauden (2007–2013) aikana 
jäsenvaltiot käyttävät ainoastaan 
3 prosenttia (9 miljardia euroa) 
talousarviosta energiatehokkuutta ja 
uusiutuvia energiamuotoja koskeviin 
toimiin toimintaohjelmissa ja että uusissa 
jäsenvaltioissa investoinnit ovat vieläkin 
vähäisempiä (2,4 prosenttia); katsoo näin 
ollen, että elpymissuunnitelmassa 
energiatehokkuuteen ja uusiutuviin 
energiamuotoihin varatut 500 miljoonaa 
euroa ovat vain ensimmäinen askel 
oikeaan suuntaan;

Or. en

Tarkistus 8
Bairbre de Brún

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa, että äärimmäiset ilmastoilmiöt 
sekä merenpinnan tason odotettu nousu 
ja sademäärien suurempi vaihtelu 
edellyttävät sopeutumistoimia myös 
olemassaolevaan
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infrastruktuurijärjestelmään, mikä 
aiheuttaa huomattavia kuluja, jotka 
kuitenkin ovat alhaisemmat kuin jos 
mitään ei tehdä;

Or. en

Tarkistus 9
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että ilmaston lämpenemiseen on 
puututtava nopeasti vähentämällä 
tehokkaammin kasvihuonekaasupäästöjä 
ja toteuttamalla ennakoivia sopeutustoimia
sekä Euroopan tasolla että kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla, jotta 
ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia 
voidaan vähentää;

3. toteaa, että ilmaston lämpenemiseen on 
puututtava nopeasti ryhtymällä 
oikeudellisesti sitoviin toimiin, joilla 
vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä
vähintään 30 prosentilla verrattuna 
vuoden 1990 tasoon, ja toteuttamalla
alueellisia sopeuttamissuunnitelmia, 
kuten laajoja uudelleenmetsitysaloitteita,
sekä Euroopan tasolla että kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla, jotta 
ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia 
voidaan vähentää;

Or. en

Tarkistus 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että ilmaston lämpenemiseen on 
puututtava nopeasti vähentämällä 
tehokkaammin kasvihuonekaasupäästöjä ja 
toteuttamalla ennakoivia sopeutustoimia 
sekä Euroopan tasolla että kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla, jotta 

3. toteaa, että ilmaston lämpenemiseen on 
puututtava nopeasti vähentämällä 
tehokkaammin kasvihuonekaasupäästöjä ja 
toteuttamalla ennakoivia sopeutustoimia 
sekä Euroopan tasolla että kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla ja 
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ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia 
voidaan vähentää;

rajatylittävän yhteistyön puitteissa, jotta 
ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia 
voidaan vähentää;

Or. ro

Tarkistus 11
Bairbre de Brún

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että ilmaston lämpenemiseen on 
puututtava nopeasti vähentämällä 
tehokkaammin kasvihuonekaasupäästöjä ja 
toteuttamalla ennakoivia sopeutustoimia 
sekä Euroopan tasolla että kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla, jotta 
ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia 
voidaan vähentää;

3. toteaa, että ilmaston lämpenemiseen on 
puututtava nopeasti vähentämällä 
välittömästi tehokkaammin 
kasvihuonekaasupäästöjä ja toteuttamalla 
ennakoivia sopeutustoimia sekä Euroopan 
tasolla että kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla, jotta 
ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia 
voidaan vähentää;

Or. en

Tarkistus 12
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on täysin vakuuttunut, että Euroopan 
unionin tulee ylläpitää ja kehittää johtavaa 
asemaansa ilmastonlämpenemisen 
kansainvälisessä torjunnassa, ja katsoo, että 
tähän liittyvien toimien mahdollinen 
viivästys lisää kielteisten ympäristö-, 
talous- ja sosiaalisten vaikutusten riskiä ja 
nostaa kustannuksia;

4. on täysin vakuuttunut, että Euroopan 
unionin tulee ylläpitää johtavaa asemaansa 
ilmastonlämpenemisen kansainvälisessä 
torjunnassa, ja katsoo, että tähän liittyvien 
toimien mahdollinen viivästys lisää 
kielteisten ympäristö-, talous- ja 
sosiaalisten vaikutusten riskiä ja nostaa 
kustannuksia;

Or. de
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Tarkistus 13
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että älykkäiden 
energiapoliittisten toimien avulla, joilla 
aktiivisesti edistetään uusiutuvia 
energiamuotoja, hajautettua 
energiantuotantoa ja energiatehokkuutta, 
alueet voivat ilmastonmuutoksen 
torjuntaan osallistumisen lisäksi tarjota 
kansalaisille uusia taloudellisia 
mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja; pyytää 
näin ollen jäsenvaltioita ja komissiota 
lisäämään EU:n rahoitusta 
käynnistämällä aloitteen 
toimintaohjelmien tarkistamiseksi, niin 
että kaikenlaisiin investointeihin 
sisällytetään enemmän päästöjen 
vähentämiseen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen liittyviä hankkeita; pyytää 
jäsenvaltioita varmistamaan, että 
energiansäästöä ja uusiutuvan energian 
teknologiaa koskevia toimia sisällytetään 
järjestelmällisesti kaikkiin hankkeisiin, ja 
rajoittamaan ilmastolle haitallisia 
investointeja;

Or. en

Tarkistus 14
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. huomauttaa, että aloille, jotka ovat 
maantieteellisesti syrjäisille alueille 
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strategisesti merkittäviä, kuten 
maanviljely, ei tulisi kasata liiallista 
taakkaa ilmastonmuutokseen 
sopeutumista koskevien toimien 
puitteissa, sillä tämä voi vaarantaa 
kestävien maaseutuyhteisöjen 
tulevaisuuden;

Or. en

Tarkistus 15
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että Euroopan unioni voi panna 
sopeutumisstrategian täytäntöön vuodesta 
2013 lähtien ainoastaan kaikki 
hallintotasot käsittävällä tiiviillä 
yhteistyöllä;

5. toteaa, että paikallis- ja 
alueviranomaiset suhtautuvat kriittisesti 
käytännön ilmastotoimiin ja että jos heille 
annetaan todelliset valtuudet ja resurssit, 
he voivat näyttää mallia 
päästövähennyksissä, jolloin 
varmistetaan, että kunnianhimoiset 
tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi maailmanlaajuisesti 
saavutetaan; katsoo täten, että ainoastaan 
kaikki hallintotasot käsittävällä tiiviillä 
yhteistyöllä Euroopan unioni voi panna 
täytäntöön strategian yhteiskunnan 
muuttamiseksi vähähiiliseksi ja että 
integroidut alueelliset 
ilmastosuunnitelmat ovat välttämätön 
väline tämän tavoitteen saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 16
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että Euroopan unioni voi panna 
sopeutumisstrategian täytäntöön vuodesta 
2013 lähtien ainoastaan kaikki hallintotasot 
käsittävällä tiiviillä yhteistyöllä;

5. katsoo, että Euroopan unioni voi panna 
sopeutumisstrategian täytäntöön vuodesta 
2013 lähtien ainoastaan kaikki 
hallintotasot, eli Euroopan unionin, 
jäsenvaltiot ja alueviranomaiset,
käsittävällä tiiviillä yhteistyöllä;

Or. fr

Tarkistus 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että Euroopan unioni voi panna 
sopeutumisstrategian täytäntöön vuodesta 
2013 lähtien ainoastaan kaikki hallintotasot 
käsittävällä tiiviillä yhteistyöllä;

5. katsoo, että Euroopan unioni voi panna 
sopeutumisstrategian täytäntöön vuodesta 
2013 lähtien ainoastaan kaikki hallintotasot 
käsittävällä tiiviillä yhteistyöllä sekä 
yhteistyöllä ja jatkuvalla tietojenvaihdolla 
EU:n naapurivaltioiden kanssa;

Or. ro

Tarkistus 18
Salvatore Caronna

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että on tarpeen harmonisoida 
eri toiminta-alat yhtäältä ottamalla alue-
ja paikallisviranomaiset täysimääräisesti 
mukaan ilmastonmuutoksen torjumista 
koskevien kansallisten 
toimintasuunnitelmien ja strategioiden 
suunnitteluun, laadintaan ja 
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täytäntöönpanoon ja toisaalta käyttämällä 
strategisen aluesuunnittelun välinettä, 
joka sisältää kaikki ilmastonmuutokseen 
liittyvät näkökulmat;

Or. it

Tarkistus 19
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tunnustaa siksi tarpeen sisällyttää 
sopeutumistoimenpiteet kaikkeen 
Euroopan unionin toimintaan; painottaa 
lisäksi alue- ja paikallisviranomaisten 
keskeistä asemaa ja alhaalta ylöspäin 
suuntautuvaa lähestymistapaa, jossa 
otetaan huomioon Euroopan 
luontotyyppien erot täysin 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti, koska 
katsoo, että paikallisviranomaiset pystyvät 
paremmin reagoimaan alueensa tarpeisiin;

6. tunnustaa siksi tarpeen sisällyttää 
sopeutumistoimenpiteet kaikkeen 
Euroopan unionin toimintaan, minkä 
yhteydessä on korostettava erityisesti 
EU:n maatalous-, alue- ja 
ympäristöpolitiikkojen toimien 
yhteensovittamista; painottaa lisäksi alue-
ja paikallisviranomaisten keskeistä asemaa 
ja alhaalta ylöspäin suuntautuvaa 
lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon 
Euroopan luontotyyppien erot täysin 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti, koska 
katsoo, että paikallisviranomaiset pystyvät 
paremmin reagoimaan alueensa tarpeisiin;

Or. bg

Tarkistus 20
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tunnustaa siksi tarpeen sisällyttää 
sopeutumistoimenpiteet kaikkeen
Euroopan unionin toimintaan; painottaa 
lisäksi alue- ja paikallisviranomaisten 

6. tunnustaa siksi tarpeen sisällyttää 
sopeutumistoimenpiteisiin kaikki
Euroopan unionin toiminta ja varmistaa, 
että ne ovat yhdenmukaisia sen kanssa; 
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keskeistä asemaa ja alhaalta ylöspäin 
suuntautuvaa lähestymistapaa, jossa 
otetaan huomioon Euroopan 
luontotyyppien erot täysin 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti, koska 
katsoo, että paikallisviranomaiset pystyvät 
paremmin reagoimaan alueensa tarpeisiin;

painottaa lisäksi alue- ja 
paikallisviranomaisten keskeistä asemaa ja 
alhaalta ylöspäin suuntautuvaa 
lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon 
Euroopan luontotyyppien erot täysin 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti, koska 
katsoo, että paikallisviranomaiset pystyvät 
paremmin reagoimaan alueensa tarpeisiin;

Or. en

Tarkistus 21
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tunnustaa siksi tarpeen sisällyttää 
sopeutumistoimenpiteet kaikkeen 
Euroopan unionin toimintaan; painottaa 
lisäksi alue- ja paikallisviranomaisten 
keskeistä asemaa ja alhaalta ylöspäin 
suuntautuvaa lähestymistapaa, jossa 
otetaan huomioon Euroopan 
luontotyyppien erot täysin 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti, koska
katsoo, että paikallisviranomaiset pystyvät 
paremmin reagoimaan alueensa tarpeisiin;

6. tunnustaa siksi tarpeen sisällyttää 
sopeutumistoimenpiteet kaikkeen 
Euroopan unionin toimintaan; painottaa 
alue- ja paikallisviranomaisten keskeistä 
asemaa ja alhaalta ylöspäin suuntautuvaa 
lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon 
Euroopan luontotyyppien erot täysin 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti; katsoo, 
että paikallisviranomaiset pystyvät 
paremmin reagoimaan alueensa tarpeisiin;

Or. fr

Tarkistus 22
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tunnustaa siksi tarpeen sisällyttää 
sopeutumistoimenpiteet kaikkeen
Euroopan unionin toimintaan; painottaa 

6. tunnustaa siksi tarpeen sisällyttää 
sopeutumistoimenpiteet Euroopan unionin 
toimintaan; painottaa lisäksi alue- ja 
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lisäksi alue- ja paikallisviranomaisten 
keskeistä asemaa ja alhaalta ylöspäin 
suuntautuvaa lähestymistapaa, jossa 
otetaan huomioon Euroopan 
luontotyyppien erot täysin 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti, koska 
katsoo, että paikallisviranomaiset pystyvät 
paremmin reagoimaan alueensa tarpeisiin;

paikallisviranomaisten keskeistä asemaa ja 
alhaalta ylöspäin suuntautuvaa 
lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon 
Euroopan luontotyyppien erot täysin 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti, koska 
katsoo, että paikallisviranomaiset pystyvät 
paremmin reagoimaan alueensa tarpeisiin;

Or. de

Tarkistus 23
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää myönteisenä valkoisen kirjan 
aloitetta tietojenvaihtojärjestelmän 
perustamiseksi; toivoo, että aloite 
pantaisiin täytäntöön ja mallit ja 
ennakointivälineet kehitettäisiin vuoden 
2011 loppuun mennessä; pyytää 
jäsenvaltioita ja paikallis- ja 
alueviranomaisia edistämään ja vaihtamaan 
ilmastonmuutokseensopeutumispolitiikkoja 
koskevia käytäntöjään erityisesti 
energiatehokkuuden, jätehuollon ja 
vähäpäästöisten liikenneinfrastruktuurien 
kehittämisen suhteen;

7. pitää myönteisenä valkoisen kirjan 
aloitetta tietojenvaihtojärjestelmän 
perustamiseksi; toivoo, että aloite 
pantaisiin täytäntöön ja mallit ja 
ennakointivälineet kehitettäisiin vuoden 
2011 loppuun mennessä; pyytää 
jäsenvaltioita ja paikallis- ja
alueviranomaisia edistämään ja vaihtamaan 
ilmastonmuutokseensopeutumispolitiikkoja 
koskevia käytäntöjään erityisesti 
energiatehokkuuden, jätehuollon ja 
vähäpäästöisten liikenneinfrastruktuurien,
erityisesti rautateiden, kehittämisen 
suhteen;

Or. en

Tarkistus 24
Salvatore Caronna

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. suosittaa ilmastonmuutoksen 
seurantakeskuksen perustamista ja 
rahoittamista tavoitteena avustaa alue- ja 
paikallisviranomaisia ilmastoa koskevan 
tiedon ja hyvien käytänteiden 
hankinnassa ja niiden vaihdossa;

Or. it

Tarkistus 25
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että syrjäisimmät alueet ovat 
erityislaatuisesta tilanteestaan, joka käy 
ilmi SEUT:n 349 artiklasta, ja 
maantieteellisestä sijainnistaan 
intertrooppisilla vyöhykkeillä johtuen 
erityisen haavoittuvia ilmastonmuutoksen 
seurauksille ja että komission oli näin 
ollen kiinnitettävä niihin erityistä 
huomiota; kehottaa tähän liittyen 
komissiota laatimaan 
vaikutustenarvioinnin ja 
erityistoimintasuunnitelman 
syrjäisimmille alueille ja tukemaan hyvien 
käytäntöjen ja tiedonvaihtoa näiden 
alueiden ja niiden maantieteellisessä 
läheisyydessä sijaitsevien kolmansien 
maiden paikallisviranomaisten välillä;

Or. fr
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Tarkistus 26
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pitää välttämättömänä sellaisia 
toimenpiteitä, joilla sekä julkisilta ja 
yksityisiltä sijoituksilta että hallinnollisilta 
toimilta (rakennusluvat ja 
kaupunkirakentamissuunnitelmat) 
edellytetään ilmastovaikutusarviointia, 
jotta vältytään investoimasta 
kestämättömiin infrastruktuureihin;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 27
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8.pitää välttämättömänä sellaisia 
toimenpiteitä, joilla sekä julkisilta ja 
yksityisiltä sijoituksilta että hallinnollisilta 
toimilta (rakennusluvat ja 
kaupunkirakentamissuunnitelmat) 
edellytetään ilmastovaikutusarviointia, 
jotta vältytään investoimasta 
kestämättömiin infrastruktuureihin;

8. pitää välttämättömänä sellaisia 
toimenpiteitä, joilla sekä julkisilta ja 
yksityisiltä sijoituksilta että hallinnollisilta 
toimilta (rakennusluvat ja 
kaupunkirakentamissuunnitelmat) 
edellytetään ilmastovaikutusarviointia, 
jotta vältytään investoimasta 
kestämättömiin infrastruktuureihin; vaatii 
lisäksi, että EU:n varoin rahoitettuja 
energiatehokkuuteen, jätehuoltoon ja 
infrastruktuurin rakentamiseen liittyviä 
hankkeita koskevia ehdotuksia 
arvioitaessa ja hyväksyttäessä otetaan 
yksityiskohtaisesti huomioon 
ilmastonmuutoksen vaikutukset;

Or. bg
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Tarkistus 28
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pitää välttämättömänä sellaisia 
toimenpiteitä, joilla sekä julkisilta ja 
yksityisiltä sijoituksilta että hallinnollisilta 
toimilta (rakennusluvat ja 
kaupunkirakentamissuunnitelmat) 
edellytetään ilmastovaikutusarviointia, 
jotta vältytään investoimasta 
kestämättömiin infrastruktuureihin;

8. pitää välttämättömänä sellaisia 
toimenpiteitä, joilla sekä julkisilta ja 
yksityisiltä sijoituksilta että hallinnollisilta 
toimilta (rakennusluvat ja 
kaupunkirakentamissuunnitelmat) 
edellytetään ilmastovaikutusarviointia, 
jotta vältytään investoimasta 
kestämättömiin infrastruktuureihin; 
kehottaa näin ollen komissiota 
valmistelemaan mahdollisimman nopeasti 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa 
suuntaviivoja, joilla varmistetaan, että 
ilmastonmuutoksen vaikutukset otetaan 
huomioon pantaessa täytäntöön 
ympäristövaikutusten arviointia ja 
strategista ympäristövaikutusten 
arviointia sekä aluesuunnittelua ja 
alueellisia ohjelmia koskevia direktiivejä;

Or. en

Tarkistus 29
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pitää välttämättömänä sellaisia 
toimenpiteitä, joilla sekä julkisilta ja 
yksityisiltä sijoituksilta että hallinnollisilta 
toimilta (rakennusluvat ja 
kaupunkirakentamissuunnitelmat) 
edellytetään ilmastovaikutusarviointia, 
jotta vältytään investoimasta 
kestämättömiin infrastruktuureihin;

8. pitää välttämättömänä erityisesti alue- ja 
paikallistasolla sellaisia toimenpiteitä, 
joilla sekä julkisilta ja yksityisiltä 
sijoituksilta että hallinnollisilta toimilta
(rakennusluvat ja 
kaupunkirakentamissuunnitelmat) 
edellytetään ilmastovaikutusarviointia, 
jotta kannustetaan investoimaan
infrastruktuureihin, joiden laatu on 
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ympäristön kannalta korkea;

Or. fr

Tarkistus 30
Bairbre de Brún

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pitää välttämättömänä sellaisia 
toimenpiteitä, joilla sekä julkisilta ja 
yksityisiltä sijoituksilta että hallinnollisilta 
toimilta (rakennusluvat ja 
kaupunkirakentamissuunnitelmat) 
edellytetään ilmastovaikutusarviointia, 
jotta vältytään investoimasta
kestämättömiin infrastruktuureihin;

8. pitää välttämättömänä sellaisia 
toimenpiteitä, joilla sekä julkisilta ja 
yksityisiltä sijoituksilta että hallinnollisilta 
toimilta (rakennusluvat ja 
kaupunkirakentamissuunnitelmat) 
edellytetään ilmastovaikutusarviointia, 
jotta vältetään EU:n investoinnit
kestämättömiin infrastruktuureihin;

Or. en

Tarkistus 31
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. toteaa, että maantieteellisesti syrjäiset 
alueet, eritoten rannikkoseudut, voivat 
tarjota runsaasti uusiutuvaa energiaa, 
millä voidaan auttaa ilmastonmuutokseen 
sopeutumista;

Or. en
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Tarkistus 32
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. katsoo, että mikroilmastollisesta 
näkökulmasta on vältettävä maaperän 
sulkemisen lisääntymistä tiheästi asutuilla 
alueilla ja kaupungeissa;

Or. de

Tarkistus 33
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. kehottaa komissiota käyttämään 
koheesiopolitiikkaa uusiutuvien 
energialähteiden kehittämisen 
edistämisessä siten, että lisätään 
tutkimuksen ja kehityksen ja 
aluepolitiikan yhteisvaikutuksia, ja 
poistamaan kaikki hallinnolliset esteet 
näiden energialähteiden käytöltä;

Or. en

Tarkistus 34
Sabine Verheyen, Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. pitää myönteisenä komission aloitetta 
perustaa vaikutuksia ja sopeutumista 
käsittelevä ohjausryhmä ja toivoo alue- ja 

9. pitää myönteisenä komission aloitetta 
perustaa vaikutuksia ja sopeutumista 
käsittelevä ohjausryhmä ja vaatii, että
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paikallisviranomaisten osallistuvan
aktiivisesti siihen;

alue- ja paikallisviranomaiset 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
osallistuvat aktiivisesti siihen ja sen 
prosesseihin;

Or. de

Tarkistus 35
Salvatore Caronna

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. vahvistaa, että ilmastonmuutoksen 
torjunta voi tarjota mahdollisuuden 
kestävän kehityksen mallille;

10. vahvistaa, että ilmastonmuutoksen 
torjunta voi tarjota mahdollisuuden 
kestävän kehityksen mallille ja että 
siirtyminen hiilidioksidipäästöttömään 
talouteen voi edustaa merkittävää askelta 
kohti uusien työpaikkojen luomista;

Or. it

Tarkistus 36
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. vahvistaa, että ilmastonmuutoksen 
torjunta voi tarjota mahdollisuuden 
kestävän kehityksen mallille;

10. vahvistaa, että ilmastonmuutoksen 
torjunta voi tarjota mahdollisuuden 
kestävän kehityksen mallille, jonka 
kolmannet maat voivat myöhemmin 
omaksua;

Or. ro
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Tarkistus 37
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. vahvistaa, että ilmastonmuutoksen 
torjunta voi tarjota mahdollisuuden 
kestävän kehityksen mallille;

10. vahvistaa, että ilmastonmuutoksen 
torjunta voi luoda uusia työpaikkoja ja 
tarjota mahdollisuuden kestävälle
kehitykselle;

Or. en

Tarkistus 38
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. vahvistaa, että ilmastonmuutoksen 
torjunta voi tarjota mahdollisuuden 
kestävän kehityksen mallille;

10. vahvistaa, että ilmastonmuutoksen 
rajoittamistoimenpiteet tarjoavat
mahdollisuuden kestävän kehityksen 
mallille;

Or. de

Tarkistus 39
Alain Cadec, Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. pyytää komissiota sisällyttämään 
tuleviin rahoituskehyksiin riittävät 
määrärahat ilmastonmuutoksen 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi 
kaikilla hallintotasoilla.

11. toteaa, että alueiden on sopeuduttava 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin;
suosittaa jäsenvaltioille ja alueille, että ne 
ottaisivat käyttöön mahdollisuuden 
käyttää rakennerahastojen tarjoamia 
mekanismeja pitkällä aikavälillä kestävien 
hankkeiden kehittämiseksi; korostaa 
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Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
(EUSR) olemassaoloa, jonka avulla 
voidaan ryhtyä toimiin äkillisten 
tarpeiden ollessa kyseessä ja osoittaa 
EU:n yhteisvastuullisuutta 
katastrofialueista.

Or. fr

Tarkistus 40
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. pyytää komissiota sisällyttämään 
tuleviin rahoituskehyksiin riittävät 
määrärahat ilmastonmuutoksen 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi 
kaikilla hallintotasoilla.

11. korostaa tarvetta ohjata 
koheesiopolitiikkaa ja alueellista 
yhteisvastuullisuutta ja kehitystä 
ilmastonmuutokseen ja sen vaikutuksiin 
sopeutumiseen liittyvien toimien 
suuntaan, YMP:hen kuuluvat 
maatalouden ympäristötoimenpiteet 
mukaan luettuna.

Or. en

Tarkistus 41
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. pyytää komissiota sisällyttämään 
tuleviin rahoituskehyksiin riittävät 
määrärahat ilmastonmuutoksen 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi kaikilla 
hallintotasoilla.

11. pyytää komissiota sisällyttämään 
tuleviin rahoituskehyksiin riittävät 
määrärahat ilmastonmuutoksen 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi kaikilla 
hallintotasoilla, tarkistamaan tarvittaessa 
toimintaohjelmia vuoteen 2013 mennessä 
ja panemaan sopeutumisstrategian 
täytäntöön vuodesta 2013 alkaen; pyytää 
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komissiota ensimmäisenä toimena 
laatimaan suuntaviivat, joissa kootaan 
yhteen toimet ja välineet 
toimintaohjelmien ympäristöystävällistä 
tarkistamista varten ja joihin sisältyy 
esimerkkejä parhaista käytänteistä 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 42
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. pyytää komissiota sisällyttämään 
tuleviin rahoituskehyksiin riittävät 
määrärahat ilmastonmuutoksen 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi kaikilla 
hallintotasoilla.

11. pyytää komissiota sisällyttämään 
tuleviin EU:n monivuotisiin
rahoituskehyksiin erityisen asiaa koskevan 
luvun ja riittävät määrärahat 
ilmastonmuutoksen sopeuttamistoimien 
toteuttamiseksi kaikilla hallintotasoilla.

Or. ro

Tarkistus 43
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. korostaa, että ilmaston- ja 
ympäristönsuojelua koskevat tavoitteet on 
sisällytettävä EU:n koheesiopolitiikan 
tasausta ja kasvua koskeviin tavoitteisiin, 
ilman että niillä kuitenkaan korvataan 
rakennepolitiikan tehtäviä.

Or. de
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