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7.3.2012 A7-0033/5 

Tarkistus  5 

Chris Davies 

ALDE-ryhmän puolesta 

Romana Jordan 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0033/2012 

Chris Davies 

Kilpailukykyinen vähähiilinen talous vuonna 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta – johdantokappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. kehottaa komissiota hyväksymään 

toimenpiteitä, joiden avulla voidaan korjata 

päästökauppajärjestelmän puutteita ja 

mahdollistaa sen alkuperäisten 

suunnitelmien mukainen toiminta 

erityisesti toteuttamalla ennen vuoden 

2012 loppua seuraavat toimet: 

24. toteaa, että päästökauppajärjestelmä 

on kohdannut ennakoimattomia ongelmia 

ja että päästöoikeuksien kasvava ylijäämä 

laimentaa intoa edistää vähähiilisiä 

investointeja vielä monen vuoden ajan;  

huomauttaa, että tämä vaarantaa 

päästökauppajärjestelmän tehokkuuden 

EU:n pääasiallisena mekanismina 

vähentää päästöjä tavalla, jolla luodaan 

yhtäläiset toimintaedellytykset kilpaileville 

teknologioille, annetaan yrityksille 

mahdollisuus kehittää joustavasti omia 

vähennysstrategioita ja mahdollistetaan 

erityistoimet hiilivuotojen torjumiseksi; 

 kehottaa komissiota hyväksymään 

toimenpiteitä, joiden avulla voidaan korjata 

päästökauppajärjestelmän puutteita ja 

mahdollistaa sen alkuperäisten 

suunnitelmien mukainen toiminta; tällaisia 

toimenpiteitä voivat olla muun muassa 

seuraavat: 

Or. en
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7.3.2012 A7-0033/6 

Tarkistus  6 

Chris Davies 

ALDE-ryhmän puolesta 

Romana Jordan 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0033/2012 

Chris Davies 

Kilpailukykyinen vähähiilinen talous vuonna 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta – a alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

a) päästökauppajärjestelmän 

mukauttaminen ennen kolmannen vaiheen 

alkamista siten, että siirretään sivuun 

merkittävä määrä päästöoikeuksia 

niukkuuden palauttamiseksi, jolloin 

mahdollistetaan alkuperäisen tavoitteen 

toteuttaminen eli vähähiilisiin 

tekniikoihin ja 

energiatehokkuustoimenpiteisiin 

kohdistuvien investointikannusteiden 

tarjoaminen ja tämän jälkeen sellaisen 

säädöksen ehdottaminen, joka 

mahdollistaa kyseisten päästöoikeuksien 

poistamisen; 

a) Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

mahdollisimman pian esitettävä kertomus, 

jossa tarkastellaan muun muassa 

vaikutuksia kannustimiin investoida 

vähähiilisiin teknologioihin sekä 

hiilivuodon riskejä; komissio mukauttaa 

tarvittaessa ennen kolmannen vaiheen 

alkamista direktiivin 2008/87/EY 

10 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 

asetusta pannakseen täytäntöön 

aiheelliset toimenpiteet, joihin voi sisältyä 

myös päästöoikeuksien tarpeellisen 

määrän myöntämättä jättäminen; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/7 

Tarkistus  7 

Chris Davies 

ALDE-ryhmän puolesta 

Romana Jordan 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0033/2012 

Chris Davies 

Kilpailukykyinen vähähiilinen talous vuonna 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta – c alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

c) liikenteen sisällyttäminen 

päästökauppaan, jotta voidaan lisätä 

innovointia ja energiatehokkuutta 

kyseisellä alalla, sisällyttää kustannukset 

hintoihin aiempaa tehokkaammin ja 

luoda tasapuoliset kilpailuedellytykset eri 

liikennemuotojen välille; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/8 

Tarkistus  8 

Chris Davies 

ALDE-ryhmän puolesta 

Romana Jordan 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0033/2012 

Chris Davies 

Kilpailukykyinen vähähiilinen talous vuonna 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta – d alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

d) päästöoikeuksien huutokaupan reservin 

hinnan asettaminen aikaisimmasta 

mahdollisesta ajankohdasta lähtien 

sellaiseksi, että se on alempi kuin 

hiilidioksidin hinta, jota suunniteltiin, 

kun nykyinen lainsäädäntö hyväksyttiin 

hiilivuodon välttämiseksi, mutta riittävä 

varmuuden tarjoamiseksi pitkäaikaisia 

investointeja tekeville yrityksille; 

d) päästöoikeuksien huutokaupan reservin 

hinnan asettamisen merkitystä koskevan 

arvioinnin toteuttaminen ja 

julkistaminen; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/9 

Tarkistus  9 

Chris Davies 

ALDE-ryhmän puolesta 

Romana Jordan 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0033/2012 

Chris Davies 

Kilpailukykyinen vähähiilinen talous vuonna 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta – e alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

e) kysynnän lisääminen 

päästökauppajärjestelmässä siten, että 

ehdotetaan laajennuksia, joiden myötä 

järjestelmään sisällytetään myydyistä 

fossiilisista polttoaineista syntyvät päästöt, 

jotka ovat peräisin lämmöntuotantoalalta 

ja liikennealalta, joihin ei kohdistu 

suoraan kansainvälistä kilpailua, sekä 

lisäksi merenkulkualalta; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/10 

Tarkistus  10 

Chris Davies 

ALDE-ryhmän puolesta 

Romana Jordan 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0033/2012 

Chris Davies 

Kilpailukykyinen vähähiilinen talous vuonna 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta – h alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

h) kuitenkin sen varmistaminen, ettei 

yksikään näistä toimenpiteistä supista 

viitearvon täyttämiseksi 

hiilivuototeollisuudelle maksutta 

jaettavien päästöoikeuksien määrää; 

h) kuitenkin sen varmistaminen, ettei 

yksikään näistä toimenpiteistä supista 

niiden alojen päästöoikeuksien määrää, 

jotka saattavat olla viitearvopäätöksen 

(komission päätös 2011/278/EU) 

perusteella alttiita hiilivuodolle;  

Or. en 

 

 

 


