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7.3.2012 A7-0033/16 

Tarkistus  16 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0033/2012 

Chris Davies 

Kilpailukykyinen vähähiilinen talous vuonna 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. toteaa, että EU:n 

päästökauppajärjestelmä on ensisijainen 

mutta ei ainoa väline, jolla voidaan 

vähentää teollisuuspäästöjä ja edistää 

investointeja vähähiilisiin tekniikoihin; 

huomauttaa, että päästökauppajärjestelmää 

on edelleen parannettava; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita täydentämään 

EU:n päästökauppajärjestelmää 

tekniikkaan ja innovaatioihin 

perustuvalla lähestymistavalla, jotta 

voidaan varmistaa tarvittavat huomattavat 

vähennykset; 

20. toteaa, että EU:n 

päästökauppajärjestelmä on väline, 

vaikkakaan ei ainoa väline, jolla voidaan 

vähentää teollisuuspäästöjä ja edistää 

investointeja vähähiilisiin tekniikoihin; 

huomauttaa, että päästökauppajärjestelmää 

on edelleen parannettava; 

Or. en 

7.3.2012 A7-0033/17 

Tarkistus  17 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0033/2012 

Chris Davies 

Kilpailukykyinen vähähiilinen talous vuonna 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. panee merkille, että EU:n 21. panee merkille, että hiilen hinnan 
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päästökauppajärjestelmä toimii 

suunnitelmien mukaisesti ja että hiilen 

hinnan aleneminen on seurausta 

taloudellisen toiminnan vähenemisestä ja 

siitä, että päästöoikeuksien tarjonta ylittää 

reilusti niiden kysynnän; on huolissaan 

siitä, että jos ei kannusteta 

hiilidioksidipäästöjen vähentämistä tukevia 

investointeja ja energiatehokkuuden 

parantamista, saatetaan heikentää EU:n 

asemaa sen teollisuuden kilpailijoihin 

nähden; on selvillä tiedoista, joiden 

mukaan hiilen hinnan ei odoteta 

nousevan, ellei talouskasvu ole 

huomattavasti nopeampaa tai ellei 

päästökauppajärjestelmää mukauteta; 

aleneminen on seurausta taloudellisen 

toiminnan vähenemisestä ja siitä, että 

päästöoikeuksien tarjonta ylittää reilusti 

niiden kysynnän; on huolissaan siitä, että 

jos ei kannusteta hiilidioksidipäästöjen 

vähentämistä tukevia investointeja ja 

energiatehokkuuden parantamista, 

saatetaan heikentää EU:n sosiaalista ja 

taloudellista asemaa muuhun maailmaan 

nähden; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/18 

Tarkistus  18 

Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Marisa Matias 

GUE/NGL-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; 

e) kysynnän lisääminen 

päästökauppajärjestelmässä ehdottamalla 

laajennuksia, joiden myötä järjestelmään 

sisällytetään myydyistä fossiilisista 

polttoaineista syntyvät päästöt, jotka ovat 

peräisin lämmöntuotantoalalta ja 

liikennealalta, joihin ei kohdistu suoraan 

kansainvälistä kilpailua; energiaverotusta 

koskevan direktiivin täytäntöönpanon 

tehostaminen, myös merenkulkualalla; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/19 

Tarkistus  19 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0033/2012 

Chris Davies 

Kilpailukykyinen vähähiilinen talous vuonna 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta – g alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

g) hyvitysjärjestelmien käytön 

parantaminen entisestään esimerkiksi 

siten, että rajoitetaan sellaisten 

hyvitysjärjestelmien käyttöä, joilla tuetaan 

EU:n teollisia kilpailijoita, kuten 

fluorihiilivetyjen alalla; 

g) rajoitetaan entisestään sellaisten 

hyvitysjärjestelmien käyttöä, joilla tuetaan 

EU:n teollisia kilpailijoita, kuten 

fluorihiilivetyjen alalla; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/20 

Tarkistus  20 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0033/2012 

Chris Davies 

Kilpailukykyinen vähähiilinen talous vuonna 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

58 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

58. pyytää johdonmukaista 

talousarviotukea ottaen huomioon, että 

Euroopan strategisen 

energiateknologiasuunnitelman 

täysipainoiseen toteutukseen tarvitaan 50 

miljardia euroa julkisista ja yksityisistä 

lähteistä; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/21 

Tarkistus  21 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0033/2012 

Chris Davies 

Kilpailukykyinen vähähiilinen talous vuonna 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

60 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

60. toteaa, että on tärkeää käyttää 

hiilidioksidin talteenotto- ja 

varastointitekniikkaa (CCS) aina, kun se 

on mahdollista, mikäli 

hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen 

tähtäävät tavoitteet aiotaan saavuttaa 

mahdollisimman vähäisin kustannuksin, 

ja toteaa, että menettelyistä johtuvat 

viivästykset ja rahoitusvajaukset sekä 

tiettyjen jäsenvaltioiden sitoutumattomuus 

viivästyttävät todennäköisesti Eurooppa-

neuvoston kunnianhimoisen tavoitteen 

saavuttamista eli sitä, että jopa 12 CCS-

demonstrointihanketta olisi toiminnassa 

vuoteen 2015 mennessä; kehottaa 

komissiota esittämään hiilidioksidin 

talteenottoa ja varastointia koskevan 

toimintasuunnitelman; toteaa, että CCS-

tekniikka ei sovi käytettäväksi kaikissa 

tilanteissa edes vuonna 2050, vaan sen 

käyttö saattaa rajoittua vain suuriin 

laitoksiin ja teollisuusprosessien 

aiheuttamien päästöjen välttämiseen; 

kehottaa tukemaan muiden alojen 

läpimurtoteknologiaa 

energiatehokkuuden lisäämiseksi ja 

energiankulutuksen vähentämiseksi ja 

tarjoamaan käyttöön muita kuin CCS-

tekniikkaan liittyviä ratkaisuja; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/22 

Tarkistus  22 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0033/2012 

Chris Davies 

Kilpailukykyinen vähähiilinen talous vuonna 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

61 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

61. pyytää komissiota ehdottamaan, että 

Euroopan talouden elvytysohjelmassa 

CCS-hankkeisiin käyttämättömät varat 

kohdennetaan uudelleen vaihtoehtoisiin 

CCS-demonstrointihankkeisiin; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/23 

Tarkistus  23 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0033/2012 

Chris Davies 

Kilpailukykyinen vähähiilinen talous vuonna 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

72 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

72. katsoo, että jäsenvaltioilla on oltava 

mahdollisimman monipuoliset 

mahdollisuudet vähähiiliseen 

sähköntuotantoon (uusiutuvat 

energialähteet, ydinvoima, hiilidioksidin 

talteenotto- ja varastointitekniikan käyttö 

sekä kestävällä tavalla tuotettu biomassa 

mukaan luettuina) ja että mitään keinoa ei 

saisi jättää tarjolla olevien vaihtoehtojen 

ulkopuolelle, jotta vaatimukset saataisiin 

täytettyä; 

72. katsoo, että jäsenvaltioilla on oltava 

mahdollisimman monipuoliset 

mahdollisuudet vähähiiliseen 

sähköntuotantoon erilaisista uusiutuvista 

energialähteistä sekä kestävällä tavalla 

tuotetusta biomassasta ja että mitään 

keinoa ei saisi jättää tarjolla olevien 

vaihtoehtojen ulkopuolelle, jotta 

vaatimukset saataisiin täytettyä; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/24 

Tarkistus  24 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0033/2012 

Chris Davies 

Kilpailukykyinen vähähiilinen talous vuonna 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

77 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

77. kiinnittää huomion siihen, että 

nykyinen 20 prosentin tavoite perustuu 

ydinenergian osuuteen useiden 

jäsenvaltioiden energiakokonaisuudessa; 

huomauttaa, että IEA:n julkaisu World 

Energy Outlook 2011 sisältää ydinvoiman 

nopean vähentämisen vaikutuksia 

koskevan "lower-nuclear" -arvion, jonka 

mukaan sähköntuotannon 

maailmanlaajuiset hiilidioksidipäästöt 

kasvaisivat ennusteiden mukaan 

keskipitkällä aikavälillä huomattavan 

suuriksi fossiilisten polttoaineiden käytön 

lisääntymisen vuoksi; toteaa jälleen, että 

eräiden jäsenvaltioiden päätös sulkea 

joitakin olemassa olevia ydinreaktoreita ei 

saa toimia perusteena madaltaa niiden 

nykyisen ilmastopolitiikan tavoitetasoa; 

huomauttaa, että IEA:n mukaan kahden 

celsiusasteen tavoitteen saavuttaminen 

edellyttäisi CCS-tekniikan ripeämpää 

kehittämistä ja käyttöönottoa sekä hiili- 

että kaasuvoimaloissa; huomauttaa 

kuitenkin, että CCS-tekniikka on edelleen 

vasta esikaupallisessa testausvaiheessa, 

joten on tarpeen tarkastella myös 

vaihtoehtoisia skenaarioita, kuten 

uusiutuvien energialähteiden runsasta 

käyttöä ja korkeaa energiatehokkuutta; 

peräänkuuluttaa siksi tuen lisäämistä 

läpimurtotekniikoiden kehittämiselle ja 

77. huomauttaa, että IEA:n julkaisu World 

Energy Outlook 2011 sisältää ydinvoiman 

nopean vähentämisen vaikutuksia 

koskevan "lower-nuclear" -arvion, jonka 

mukaan sähköntuotannon 

maailmanlaajuiset hiilidioksidipäästöt 

kasvaisivat ennusteiden mukaan 

keskipitkällä aikavälillä huomattavan 

suuriksi fossiilisten polttoaineiden käytön 

lisääntymisen vuoksi; toteaa jälleen, että 

eräiden jäsenvaltioiden päätös sulkea 

joitakin olemassa olevia ydinreaktoreita ei 

saa toimia perusteena madaltaa niiden 

nykyisen ilmastopolitiikan tavoitetasoa; 

huomauttaa, että CCS-tekniikka on 

edelleen vasta esikaupallisessa 

testausvaiheessa, joten on tarpeen 

tarkastella myös vaihtoehtoisia 

skenaarioita, kuten uusiutuvien 

energialähteiden runsasta käyttöä ja 

korkeaa energiatehokkuutta; 

peräänkuuluttaa siksi tuen lisäämistä 

läpimurtotekniikoiden kehittämiselle ja 

soveltamiselle, jotta saataisiin lisättyä 

energiatehokkuutta ja erotettua 

taloudellinen kasvu energiankulutuksesta; 



 

AM\895006FI.doc  PE483.181v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

soveltamiselle, jotta saataisiin lisättyä 

energiatehokkuutta ja erotettua 

taloudellinen kasvu energiankulutuksesta; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/25 

Tarkistus  25 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0033/2012 

Chris Davies 

Kilpailukykyinen vähähiilinen talous vuonna 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

93 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

93. suhtautuu myönteisesti Euroopan 

laajuisiin liikenneverkkoihin ehdotettuihin 

uusiin suuntaviivoihin sekä matkustaja- ja 

rahtiliikenteeseen tarkoitettujen 

rautatiekäytävien kehittämiselle annettuun 

painoarvoon; kehottaa komissiota 

esittämään mahdollisimman pian 

strategiaa, joka koskee vaihtoehtoisten 

polttoaineiden ja uuden tekniikan käyttöä 

liikenteessä; kannustaa jäsenvaltioita 

panemaan pikaisesti täytäntöön 

yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan 

liittyvät toimenpiteet ja parantamaan siten 

ilma-alusten ja liikenteen hallintatoimien 

tehokkuutta; 

93. pyytää toteuttamaan perusteellisen 

kustannus-hyötyanalyysin ja strategisen 

ympäristöarvioinnin Euroopan laajuisiin 

liikenneverkkoihin ehdotettuista uusista 

suuntaviivoista sekä matkustaja- ja 

rahtiliikenteeseen tarkoitettujen 

rautatiekäytävien kehittämiselle annetusta 

painoarvosta; kehottaa komissiota 

esittämään mahdollisimman pian 

strategiaa, joka koskee vaihtoehtoisten 

polttoaineiden ja uuden tekniikan käyttöä 

liikenteessä; kannustaa jäsenvaltioita 

parantamaan pikaisesti ilma-alusten ja 

liikenteen hallintatoimien tehokkuutta; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/26 

Tarkistus  26 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0033/2012 

Chris Davies 

Kilpailukykyinen vähähiilinen talous vuonna 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

117 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

117. kehottaa komissiota ehdottamaan, että 

jäsenvaltiot antaisivat osan 

huutokauppatuloista EU:n 

lisärahoitukseen, jotta voidaan tukea 

innovointia Euroopan strategisen 

energiateknologiasuunnitelman tai 

vastaavien aloitteiden kautta; 

117. kehottaa komissiota ehdottamaan, että 

jäsenvaltiot osallistuvat EU:n 

lisärahoituksen hankkimiseen, jotta 

voidaan tukea innovointia; 

Or. en 

 

 

 


