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7.10.2015 A8-0275/7 

Tarkistus  7 

Yannick Jadot 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta 

2015/2112(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. panee merkille ilmastonmuutoksen 

aiheuttamien uhkien poikkeuksellisen 

laajuuden ja vakavuuden ja on erittäin 

huolissaan siitä, että maailma ei ole 

lähelläkään tavoitetta ilmaston 

lämpenemisen rajoittamisesta alle kahteen 

celsiusasteeseen suhteessa esiteollisella 

kaudella vallinneeseen tasoon; kehottaa 

hallituksia toteuttamaan viipymättä sitovia 

ja konkreettisia toimia ilmastonmuutoksen 

torjumiseksi ja maailmanlaajuisen 

kunnianhimoisen ja oikeudellisesti sitovan 

sopimuksen tekemiseksi vuonna 2015 

Pariisissa, jotta tämä tavoite voidaan 

saavuttaa; panee tämän vuoksi 

tyytyväisenä merkille paavin ”Laudato si” 

-ensyklikan, 

1. panee merkille ilmastonmuutoksen 

aiheuttamien uhkien poikkeuksellisen 

laajuuden ja vakavuuden ja on erittäin 

huolissaan siitä, että maailma ei ole 

lähelläkään tavoitetta ilmaston 

lämpenemisen rajoittamisesta alle kahteen 

celsiusasteeseen suhteessa esiteollisella 

kaudella vallinneeseen tasoon; kehottaa 

hallituksia toteuttamaan viipymättä sitovia 

ja konkreettisia toimia ilmastonmuutoksen 

torjumiseksi ja maailmanlaajuisen 

kunnianhimoisen ja oikeudellisesti sitovan 

sopimuksen tekemiseksi vuonna 2015 

Pariisissa, jotta tämä tavoite voidaan 

saavuttaa;  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/8 

Tarkistus  8 

Yannick Jadot 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta 

2015/2112(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. toteaa, että vakaalla 

ilmastojärjestelmällä on 

perustavanlaatuinen merkitys 

elintarviketurvan, energiantuotannon, 

veden ja viemäröinnin, infrastruktuurin, 

luonnon monimuotoisuuden ja maan ja 

meren ekosysteemien säilyttämisen sekä 

maailmanlaajuisesti rauhan ja vaurauden 

kannalta; muistuttaa, että ilmastonmuutos 

nopeuttaa luonnon monimuotoisuuden 

vähenemistä; 

6. toteaa, että vakaalla 

ilmastojärjestelmällä on 

perustavanlaatuinen merkitys 

elintarviketurvan, energiantuotannon, 

veden ja viemäröinnin, infrastruktuurin, 

luonnon monimuotoisuuden ja maan ja 

meren ekosysteemien säilyttämisen sekä 

maailmanlaajuisesti rauhan ja vaurauden 

kannalta; muistuttaa, että ilmastonmuutos 

nopeuttaa luonnon monimuotoisuuden 

vähenemistä; panee tämän vuoksi 

tyytyväisenä merkille paavin ”Laudato si” 

-ensyklikan, 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/9 

Tarkistus  9 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta 

2015/2112(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  12 a. pitää huolestuttavana, että 

varhaisanalyysi tähän mennessä 

esitettyjen kansallisten panosten 

yhteisvaikutuksesta kertoo, että nykyiset 

tarkistamattomat kansalliset panokset 

saisivat aikaan 2,7–3,5 celsiusasteen 

keskilämpötilan nousun; kehottaa 

Pariisin 21. kokouksen osapuolia 

sopimaan nykyisten kansallisten panosten 

tarkistamisesta ennen vuotta 2020, jotta 

ne voidaan saattaa tuoreimpien 

tieteellisten arvioiden mukaisiksi ja alle 

kahden celsiusasteen lämmönnousussa 

pysyvän maailman varman hiilibudjetin 

mukaiseksi;  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/10 

Tarkistus  10 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta 

2015/2112(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

12 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  12 b. huomauttaa, että osapuolten 

esittämissä kansallisissa panoksissa on 

erilaisia päättymispäivämääriä; kehottaa 

osapuolia kansallisten panosten ennen 

vuotta 2020 tapahtuvan tarkistamisen 

yhteydessä yhdenmukaistamaan 

kansallisten panosten erilaiset 

päättymispäivämäärät ja sopimaan 

vuodesta 2025;  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/11 

Tarkistus  11 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta 

2015/2112(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

13 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  13 a. toteaa, että 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 

40 prosentilla vuoden 1990 tasosta 

vuoteen 2030 mennessä ei ole EU:lle 

kustannustehokas tapa saavuttaa alle 

kahdessa celsiusasteessa pysyvää 

lämmönnousua koskeva tavoite, jollei 

vuotta 2020 koskevaa kansallista 

vähentämistavoitetta nosteta 

25 prosenttiin; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/12 

Tarkistus  12 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta 

2015/2112(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

16 a kohta (uusi)  

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 16 a. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 

varmistamaan, että Pariisin sopimuksessa 

tunnustetaan, että ihmisoikeuksien 

kunnioittaminen, suojeleminen ja 

edistäminen – mukaan lukien muun 

muassa sukupuolten tasa-arvo, naisten 

täysimääräinen ja yhdenvertainen 

osallistuminen sekä työvoiman 

oikeudenmukaisen siirtymisen aktiivinen 

edistäminen, millä luodaan ihmisarvoisia 

ja laadukkaita työpaikkoja kaikille – ovat 

tehokkaiden maailmanlaajuisten 

ilmastotoimien ennakkoedellytys; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/13 

Tarkistus  13 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta 

2015/2112(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. panee merkille, että biotalous voi 

edistää merkittävällä tavalla 

uudelleenteollistumista ja uusien 

työpaikkojen luomista EU:ssa ja muualla 

maailmassa; 

24. panee merkille, että biotalous voi 

edistää merkittävällä tavalla 

uudelleenteollistumista ja uusien 

työpaikkojen luomista EU:ssa ja muualla 

maailmassa; tiedostaa kuitenkin, että maa 

ja biomassa ovat rajallisia resursseja; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/14 

Tarkistus  14 

Benedek Jávor, Yannick Jadot, Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta 

2015/2112(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

77 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  77 a. panee merkille toimet, jotka liittyvät 

tavoitteeseen vakiinnuttaa 

kasvihuonekaasujen pitoisuus 

ilmakehässä sellaiselle tasolle, ettei 

ihmisen toiminnasta aiheudu vaarallista 

häiriötä ilmastojärjestelmälle, tai 

UNFCCC:n 3 ja 4 artiklassa esitettyihin 

periaatteisiin, ja kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita varmistamaan, että mitkään 

tällaiset toimet, jotka joku Pariisin 

sopimuksen osapuoli on hyväksynyt, eivät 

ole osapuolen sellaisen nykyisen tai 

tulevan sopimuksen alaisia, jossa 

mahdollistetaan investoijien ja valtion 

välisen riitojenratkaisu; 

Or. en 

 

 


