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Ian Duncan 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta 

2015/2112(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. ottaa huomioon, että Dohassa 

joulukuussa 2012 pidetyssä 

ilmastokokouksessa osapuolet hyväksyivät 

muutoksen, jonka mukaan Kioton 

pöytäkirjan mukainen toinen velvoitekausi 

alkaa 1. tammikuuta 2013 ja päättyy 

31. joulukuuta 2020 ja jossa asetetaan 

oikeudellisesti sitovia 

päästövähennysvelvoitteita: pöytäkirjaan 

lisätään uusi kaasu (typpitrifluoridi), siinä 

säädetään tavoitemekanismin 

yksinkertaistetusta menettelystä, jonka 

avulla osapuoli voi tarkistaa velvoitettaan 

nostamalla tavoitetasoaan velvoitekauden 

aikana, ja siihen lisätään säännös, jonka 

nojalla osapuolen tavoitetta tarkistetaan 

automaattisesti sen estämiseksi, että 

jäsenvaltion päästöt kaudella 2013–2020 

ylittävät sen keskimääräiset päästöt 

vuosina 2008–2010; 

H. ottaa huomioon, että Dohassa 

joulukuussa 2012 pidetyssä 

ilmastokokouksessa osapuolet hyväksyivät 

muutoksen, jonka mukaan Kioton 

pöytäkirjan mukainen toinen velvoitekausi 

alkaa 1. tammikuuta 2013 ja päättyy 

31. joulukuuta 2020 ja jossa asetetaan 

oikeudellisesti sitovia 

päästövähennysvelvoitteita: pöytäkirjaan 

lisätään uusi kaasu (typpitrifluoridi), siinä 

säädetään tavoitemekanismin 

yksinkertaistetusta menettelystä, jonka 

avulla osapuoli voi tarkistaa velvoitettaan 

nostamalla tavoitetasoaan velvoitekauden 

aikana, ja siihen lisätään säännös, jonka 

nojalla osapuolen tavoitetta tarkistetaan 

automaattisesti sen estämiseksi, että 

jäsenvaltion päästöt kaudella 2013–2020 

ylittävät sen keskimääräiset päästöt 

vuosina 2008–2010; pitää valitettavana, 

että tietyt Kioton pöytäkirjan 

ensimmäiseen velvoitekauteen 

osallistuneet kolmannet maat eivät halua 

sopia toisesta velvoitekaudesta; 

Or. en 
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Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. palauttaa mieliin 5. helmikuuta 2014 

antamansa päätöslauselman, jossa 

kehotetaan laatimaan kolme sitovaa 

tavoitetta: 40 prosentin 

energiatehokkuustavoite, vähintään 

30 prosentin uusiutuvan energian tavoite 

ja vähintään 40 prosentin 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 

koskeva tavoite; kehottaa jälleen 

neuvostoa ja komissiota osana 

vuoteen 2030 ulottuvia ilmasto- ja 

energiapolitiikan puitteita hyväksymään 

ja panemaan täytäntöön monitahoisen 

lähestymistavan, joka perustuu toisiaan 

vahvistaviin, koordinoituihin ja 

yhdenmukaisiin tavoitteisiin 

kaasuhuonekaasupäästöjen 

vähentämiseksi sekä uusiutuvien 

energialähteiden ja energiatehokkuuden 

lisäämiseksi; toteaa, että parlamentin 

esittämät energiatehokkuutta ja 

uusiutuvia energialähteitä koskevat 

tavoitteet johtaisivat siihen, että 

kasvihuonekaasut vähenisivät 

huomattavasti enemmän kuin 

40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä; 

14. palauttaa mieliin Eurooppa-neuvoston 

23. ja 24. lokakuuta laatimat päätelmät, 

joissa hyväksytään yksimielisesti 

kasvihuonekaasujen 

vähentämistavoitteeksi vähintään 

40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, 

uusiutuvia energialähteitä koskevaksi  

EU-tavoitteeksi 27 prosenttia ja sovittiin 

vapaaehtoisesta 

energiatehokkuustavoitteesta; toteaa, että 

Eurooppa-neuvosto ei halunnut asettaa 

sitovia kansallisia alitavoitteita, jotta 

jäsenvaltioilla olisi käytössään EU:n 

perussopimusten mukaista joustoa 

määritellä itse oma kustannustehokas 

vähähiilinen energiapalettinsa, johon 

kuuluvat esimerkiksi uusiutuvat 

energialähteet, energiatehokkuus ja muut 

vähähiiliset teknologiat; 

Or. en 
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20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. tarkentaa, että vaikka Kioton 

pöytäkirjan toinen velvoitekausi on 

laajuudeltaan rajallinen, sitä olisi pidettävä 

erittäin tärkeänä välivaiheena, ja kehottaa 

siksi kaikkia osapuolia, myös EU:n 

jäsenvaltioita, saattamaan 

ratifiointiprosessin päätökseen 

mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 

ennen joulukuuta 2015; toteaa, että 

parlamentti hoiti osuutensa antamalla 

hyväksyntänsä, ja että 

kansalaisyhteiskunnan osallistuminen ja 

avoimuus ovat välttämättömiä 

neuvottelujen ymmärtämiseksi ja kaikkien 

osapuolten keskinäisen luottamuksen 

rakentamiseksi Pariisiin konferenssin alla; 

20. tarkentaa, että vaikka Kioton 

pöytäkirjan toinen velvoitekausi on 

laajuudeltaan rajallinen, sitä olisi pidettävä 

erittäin tärkeänä välivaiheena, ja kehottaa 

siksi kaikkia osapuolia, myös EU:n 

jäsenvaltioita, saattamaan 

ratifiointiprosessin päätökseen 

mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 

ennen joulukuuta 2015; toteaa, että 

parlamentti hoiti osuutensa antamalla 

hyväksyntänsä, ja että 

kansalaisyhteiskunnan osallistuminen ja 

avoimuus ovat välttämättömiä 

neuvottelujen ymmärtämiseksi ja kaikkien 

osapuolten keskinäisen luottamuksen 

rakentamiseksi Pariisiin konferenssin alla; 

pitää valitettavana, että tietyt Kioton 

pöytäkirjan ensimmäiseen velvoitekauteen 

osallistuneet kolmannet maat eivät halua 

sopia toisesta velvoitekaudesta; 

Or. en 

 

 


