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Tarkistus  11 

Romana Jordan 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0033/2012 

Chris Davies 

Kilpailukykyinen vähähiilinen talous vuonna 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

38 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

38. korostaa, että energiatehokkuutta 

koskeva toimintasuunnitelma on saatettava 

ajan tasalle asettamalla sitovia tavoitteita ja 

vahvistamalla kattava joukko todellisia 

kvantifioituja toimenpiteitä, jotka 

kohdistuvat energiaketjuun; 

38. korostaa, että energiatehokkuutta 

koskeva toimintasuunnitelma on saatettava 

ajan tasalle asettamalla sitovia tavoitteita 

tai vahvistamalla kattava joukko todellisia 

kvantifioituja toimenpiteitä, jotka 

kohdistuvat energiaketjuun; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/12 

Tarkistus  12 

Romana Jordan, Christa Klaß 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0033/2012 

Chris Davies 

Kilpailukykyinen vähähiilinen talous vuonna 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

45 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

45. kehottaa siksi komissiota ottamaan 

käyttöön epäsuorien maankäytön 

muutosten vaikutuksia mittaavat tekijät, 

jotta biopolttoaineiden tuotannosta 

johtuvien maankäytön muutosten 

aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt 

otetaan huomioon; korostaa, että 

epäsuoria maankäytön muutoksia 

koskevia riskejä ei torjuta siten, että 

nostetaan biopolttoaineita koskevia 

kasvihuonekaasusäästöjen raja-arvoja; 

45. kehottaa siksi komissiota soveltamaan 

aiempaa laajempaa lähestymistapaa 

epäsuoria maankäytön muutoksia 

koskevaan kysymykseen sekä edistämään 

kahdenvälisesti ja monenvälisesti 

asianmukaista ympäristönsuojelua 

maankäytön muutoksia toteuttavissa 

kolmansissa maissa, jotta maankäytön 

muutosten aiheuttamat 

kasvihuonekaasupäästöt otetaan huomioon;  

katsoo, että tähän voitaisiin päästä 

ottamalla käyttöön uusia 

kestävyysvaatimuksia tiettyjen 

kolmansista maista tuotujen 

biopolttoaineluokkien osalta; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/13 

Tarkistus  13 

Romana Jordan 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0033/2012 

Chris Davies 

Kilpailukykyinen vähähiilinen talous vuonna 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

75 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

75. kehottaa EU:ta sitoutumaan energia-

alan hiilidioksidipäästöjen poistamiseen 

kokonaan vuoteen 2050 mennessä; 

75. kehottaa EU:ta sitoutumaan sähköalan 

hiilidioksidipäästöjen poistamiseen 

kokonaan vuoteen 2050 mennessä; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/14 

Tarkistus  14 

Romana Jordan, Christa Klaß 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0033/2012 

Chris Davies 

Kilpailukykyinen vähähiilinen talous vuonna 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

98 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

98. vaatii, että 30 prosenttia 

ympäristöystävällisyyttä edistävistä 

YMP:n suorien tukien osatekijöistä toimii 

EU:n laajuisena kannustinjärjestelmänä, 

joka kohdistetaan ravinne-, energia- ja 

hiilidioksiditehokkuuden lisäämiseen 

keskittymällä maaperän hiilensitomiskyvyn 

parantamiseen, kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämiseen ja ravinteiden käytön 

hallinnan kehittämiseen, mikä tekee EU:n 

maataloudesta sekä kilpailukykyisemmän 

että kestävämmän; 

98. kannattaa sitä, että 

ympäristöystävällisyyttä edistävät YMP:n 

osatekijät toimivat EU:n laajuisena 

kannustinjärjestelmänä, joka kohdistetaan 

ravinne-, energia- ja ilmastotehokkuuden 

lisäämiseen keskittymällä maaperän 

hiilensitomiskyvyn parantamiseen, 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 

entisestään ja ravinteiden käytön hallinnan 

kehittämiseen; katsoo, että tällä 

järjestelmällä olisi pyrittävä 

varmistamaan maatilojen kilpailukyky 

sekä elintarviketurvallisuus pitkällä 

aikavälillä tehostamalla rajallisten 

luonnonvarojen hallintaa;  

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/15 

Tarkistus  15 

Romana Jordan, Christa Klaß 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0033/2012 

Chris Davies 

Kilpailukykyinen vähähiilinen talous vuonna 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

104 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

104. pyytää asettamaan EU:n 

maankäytölle, maankäytön muutokselle ja 

metsätaloudelle (LULUCF) erityiset 

tavoitteet, joilla taataan pysyvyys, alan 

päästövähennystoimien ekologinen 

tinkimättömyys sekä täsmällinen tarkkailu 

ja kirjanpito; 

104. pyytää laatimaan EU:n maankäytölle, 

maankäytön muutokselle ja 

metsätaloudelle (LULUCF) strategian, 

jolla taataan pysyvyys ja alan 

päästövähennystoimien ekologinen 

tinkimättömyys; rohkaisee jäsenvaltioita 

kehittämään kansallisia suunnitelmiaan 

LULUCF-alojensa 

päästövähennysmahdollisuuksien 

hyödyntämiseksi toissijaisuusperiaate 

huomioon ottaen, sillä siten voitaisiin 

kerätä arvokkaita kokemuksia; korostaa 

tarvetta investoida varastointikapasiteettia 

ja LULUCF-toiminnasta aiheutuvia 

päästöjä koskevaan tieteelliseen 

tutkimustyöhön; 

Or. en 

 

 


