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14.4.2010 A7-0057/1 

Tarkistus  1 

Markus Pieper, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis ja muut 

 

Mietintö A7-0057/2010 

Vittorio Prodi 

Komission valkoinen kirja: "Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Kohti eurooppalaista 

toimintakehystä" 

KOM(2009)0147 – 2009/2152(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

30 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

ilmaisee huolensa siitä, että viime vuosien 

aikana metsäpalot ovat tuhonneet 

Euroopassa vuosittain yli 400 000 

hehtaaria metsämaata; toteaa, että 

erityisesti Etelä-Euroopassa esiintyvien 

mainitun mittakaavan metsäpalojen 

seurauksena metsät eivät pysty 

uudistumaan ja että tämä aiheuttaa vakavia 

ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia 

vaikutuksia; toteaa myös, että vuoden 2007 

epätavalliset sääolosuhteet johtivat 

valtaviin metsäpaloihin, jotka saattavat 

toistua useammin tulevien vuosien aikana; 

toteaa myös, että maapallon lämpötila 

nousee entistä nopeammin vähintään 

30 seuraavan vuoden ajan ja vaikuttaa 

ensisijaisesti tiettyihin 

ilmastonmuutokselle erityisen alttiisiin 

alueisiin; 

ilmaisee huolensa siitä, että viime vuosien 

aikana metsäpalot ovat tuhonneet 

Euroopassa vuosittain yli 400 000 

hehtaaria metsämaata, ja toteaa, että 

palojen taustalla ovat maaseudun 

lisääntyvä autioituminen ja sen 

perinteisistä elinkeinoista luopuminen, 

puutteellinen metsänhoito, laajat yhden 

ainoan puulajin metsäalueet, alueelle 

soveltumattomien puulajikkeiden istutus, 

asianmukaisen ennaltaehkäisykäytännön 

puuttuminen ja liian lievät seuraamukset 

tahallaan sytytetyistä metsäpaloista sekä 

niiden säännösten epäasianmukainen 

täytäntöönpano, joilla kielletään laiton 

rakentaminen ja varmistetaan 

uudelleenmetsitys; toteaa, että erityisesti 

Etelä-Euroopassa esiintyvien mainitun 

mittakaavan metsäpalojen seurauksena 

metsät eivät pysty uudistumaan ja että tämä 

aiheuttaa vakavia ekologisia, taloudellisia 

ja sosiaalisia vaikutuksia; toteaa myös, että 

vuoden 2007 epätavalliset sääolosuhteet 

pahensivat valtavia metsäpaloja, jotka 

saattavat toistua useammin tulevien 

vuosien aikana; toteaa myös, että 

maapallon lämpötila nousee entistä 

nopeammin vähintään 30 seuraavan 

vuoden ajan ja saattaa vaikuttaa 

ensisijaisesti tiettyihin 

ilmastonmuutokselle erityisen alttiisiin 
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14.4.2010 A7-0057/2 

Tarkistus  2 

Markus Pieper, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis ja muut 

 

Mietintö A7-0057/2010 

Vittorio Prodi 

Komission valkoinen kirja: "Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Kohti eurooppalaista 

toimintakehystä" 

KOM(2009)0147 – 2009/2152(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

52 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

pitää erityisen tärkeänä varmistaa, että 

osana ympäristövaikutusten arviointia 

kaikissa rakennusluvissa, toimiluvissa, 

maankäytön muutoksissa, 

kaupunkisuunnittelussa ja yleisessä 

maankäytön suunnittelussa otetaan 

huomioon erilaiset sopeutumisvaihtoehdot; 

pitää erityisen tärkeänä varmistaa, että 

ympäristövaikutusten arvioinnissa otetaan 

aina aiheellisesti huomioon todennäköiset 

erilaiset sopeutumisvaihtoehdot siltä osin 

kuin ne ovat tieteellisesti perusteltuja; 

Or. en 



 

AM\812776FI.doc  PE439.754v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

14.4.2010 A7-0057/3 

Tarkistus  3 

Markus Pieper, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis ja muut 

 

Mietintö A7-0057/2010 

Vittorio Prodi 

Komission valkoinen kirja: "Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Kohti eurooppalaista 

toimintakehystä" 

KOM(2009)0147 – 2009/2152(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

68 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

toteaa, että helleaaltojen ydinlaitosten 

turvallisuudelle reaktorien 

jäähdyttämisen johdosta aiheuttamat 

erityiset riskit ovat ongelma, joka saattaa 

aiheuttaa huomattavia kielteisiä 

ympäristövaikutuksia ympäröivissä 

vesistöissä ja saattaa vaikuttaa energian 

toimitusvarmuuteen; 

kehottaa komissiota tutkimaan, 

muuttaako ilmastonmuutos 

mahdollisuuksia tuottaa sähköä 

uusiutuvista ja fossiilisista 

energialähteistä; toteaa, että on arvioitava 

tavanomaisten lämpövoimaloiden ja 

ydinreaktorien jäähdyttämisestä 

mahdollisesti aiheutuvat 

ympäristövaikutukset; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0057/4 

Tarkistus  4 

Markus Pieper, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis ja muut 

 

Mietintö A7-0057/2010 

Vittorio Prodi 

Komission valkoinen kirja: "Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Kohti eurooppalaista 

toimintakehystä" 

KOM(2009)0147 – 2009/2152(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

72 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

korostaa, että energiahuoltoa ja 

energiansaantia koskevat toimenpiteet on 

määriteltävä yhteisvastuullisesti 

jäsenvaltioiden kesken ja EU:n olisi 

myötävaikutettava energiatehokkuuden 

vahvistamiseen tähtäävään 

maailmanlaajuiseen politiikan muutokseen 

ja uusiutuvien energialähteiden 

edistämiseen; 

korostaa, että energiahuoltoa ja 

energiansaantia koskevat toimenpiteet on 

määriteltävä yhteisvastuullisesti 

jäsenvaltioiden kesken ja EU:n olisi 

myötävaikutettava energiatehokkuuden 

vahvistamiseen tähtäävään 

maailmanlaajuiseen politiikan muutokseen 

ja vähähiilisten energialähteiden, 

esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden 

edistämiseen; 

Or. en 

 

 


