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7.10.2015 A8-0275/4 

Tarkistus  4 

Karl-Heinz Florenz 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta 

2015/2112(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. korostaa, että vuonna 2015 Pariisissa 

hyväksyttävän pöytäkirjan on oltava alusta 

alkaen oikeudellisesti sitova ja 

kunnianhimoinen ja siinä olisi pyrittävä 

lopettamaan hiilidioksidipäästöt asteittain 
vuoteen 2050 mennessä tai pian sen 

jälkeen, jotta pysytään 

kustannustehokkaalla 

päästövähennyspolulla, joka on lämpötilan 

nousun pitämistä alle kahden celsiusasteen 

koskevan tavoitteen mukainen, ja jotta 

maailmanlaajuinen 

kasvihuonekaasupäästöjen huippu 

saavutetaan mahdollisimman pian; 

kehottaa EU:ta tekemään kansainvälisten 

kumppaneidensa kanssa yhteistyötä tämän 

saavuttamiseksi antamalla esimerkkejä 

hyviksi osoittautuneista käytännöistä; 

korostaa, että sopimuksessa on laadittava 

ennakoitavissa oleva kehys, jolla 

kannustetaan investointeja ja yritysten 

toimia hiilipäästöjen tehokkaaksi 

vähentämiseksi ja sopeutustekniikan 

käyttöön ottamiseksi; 

9. korostaa, että vuonna 2015 Pariisissa 

hyväksyttävän pöytäkirjan on oltava alusta 

alkaen oikeudellisesti sitova ja 

kunnianhimoinen ja siinä olisi pyrittävä 

vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 

IPCC:n viimeisimmän suosituksen 

vaihteluvälin ylärajalla eli siten, että 

päästöjä vähennetään 40–70 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä vuoteen 2010 

verrattuna, sekä lopettamaan päästöt 

lähes täydellisesti vuosisadan loppuun 

mennessä, jotta pysytään 

kustannustehokkaalla 

päästövähennyspolulla, joka on lämpötilan 

nousun pitämistä alle kahden celsiusasteen 

koskevan tavoitteen mukainen, ja jotta 

maailmanlaajuinen 

kasvihuonekaasupäästöjen huippu 

saavutetaan mahdollisimman pian; 

kehottaa EU:ta tekemään kansainvälisten 

kumppaneidensa kanssa yhteistyötä tämän 

saavuttamiseksi antamalla esimerkkejä 

hyviksi osoittautuneista käytännöistä; 

korostaa, että sopimuksessa on laadittava 

ennakoitavissa oleva kehys, jolla 

kannustetaan investointeja ja yritysten 

toimia hiilipäästöjen tehokkaaksi 

vähentämiseksi ja sopeutustekniikan 

käyttöön ottamiseksi; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/5 

Tarkistus  5 

Karl-Heinz Florenz, Seán Kelly 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta 

2015/2112(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  10 a. korostaa, että tehokkaan ja sitovan 

maailmanlaajuisen sopimuksen 

aikaansaaminen Pariisissa on erittäin 

tärkeää, ja huomauttaa, että tällaisen 

sopimuksen puuttuminen vaarantaa EU:n 

talouden kilpailukyvyn ja altistaa sen 

hiilivuotoriskille; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/6 

Tarkistus  6 

Karl-Heinz Florenz, Seán Kelly 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta 

2015/2112(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

K. katsoo, että EU on toiminut tähän asti 

edelläkävijänä ilmaston lämpenemisen 

hillitsemisessä ja että sen pitää jatkossakin 

pyrkiä tähän, kun otetaan huomioon 

Pariisissa loppuvuodesta 2015 tehtävä uusi 

kansainvälinen ilmastosopimus; 

K. katsoo, että EU on toiminut tähän asti 

edelläkävijänä ilmaston lämpenemisen 

hillitsemisessä ja että se pyrkii jatkossakin 

tähän, kun otetaan huomioon Pariisissa 

loppuvuodesta 2015 tehtävä uusi 

kansainvälinen ilmastosopimus, ja vaatii, 

että myös muut suuret päästöjen 

aiheuttajat toteuttavat vastaavia 

kunnianhimoisia toimia; 

Or. en 

 

 


