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19.10.2016 A8-0278/1 

Tarkistus  1 

Flavio Zanonato, Carolina Punset, Jakop Dalunde, Dario Tamburrano, Neoklis 

Sylikiotis ja muut 

 

Mietintö A8-0278/2016 

András Gyürk 

Nesteytettyä maakaasua ja kaasun varastointia koskeva EU:n strategia 

2016/2059(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  A a. ottaa huomioon, että maakaasu on 

fossiilinen polttoaine, joka voi päästää 

elinkaarensa (tuotanto, kuljetus, kulutus) 

aikana huomattavia metaanimääriä, jos 

siitä ei huolehdita asianmukaisesti; ottaa 

huomioon, että metaanin vaikutus 

ilmaston lämpenemiseen on 

huomattavasti suurempi kuin 

hiilidioksidilla 20 vuoden aikana ja että 

metaanin vaikutus ilmastonmuutokseen 

on siten merkittävä; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0278/2 

Tarkistus  2 

Flavio Zanonato, Carolina Punset, Jakop Dalunde, Dario Tamburrano, Neoklis 

Sylikiotis ja muut 

 

Mietintö A8-0278/2016 

András Gyürk 

Nesteytettyä maakaasua ja kaasun varastointia koskeva EU:n strategia 

2016/2059(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  2 a. ottaa huomioon, että Pariisissa 

tehdyn COP21-sopimuksen mukaisesti 

EU:n kaasupolitiikkaa on mukautettava 

siten, että sen avulla saavutetaan sovittu 

tavoite maapallon keskilämpötilan 

nousun rajoittamisesta 1,5°C:een 

verrattuna esiteollisella kaudella 

vallinneeseen tasoon; ottaa huomioon, 

että kaasun odotetaan jatkossakin olevan 

osa EU:n energiajärjestelmää 

vuoteen 2050 asti, jolloin Pariisin 

sopimuksen ja EU:n energia-alan 

etenemissuunnitelman mukaisesti 

kasvihuonekaasupäästöjä on pitänyt 

vähentää 80–95 prosenttia alle 

vuoden 1990 tason, erityisesti 

teollisuustuotannossa ja rakennusten 

lämmityksessä; ottaa huomioon, että 

kaasun merkitys vähenee ja että sen 

käyttö pitkällä aikavälillä on lopetettava 

asteittain EU:n täyttäessä 

kasvihuonekaasupäästöjä, 

energiatehokkuutta ja uusiutuvia 

energialähteitä koskevat kunnianhimoiset 

tavoitteensa ja siirtyessä vähähiiliseen 

talouteen; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0278/3 

Tarkistus  3 

Flavio Zanonato, Carolina Punset, Jakop Dalunde, Dario Tamburrano, Cornelia Ernst 

ja muut 

 

Mietintö A8-0278/2016 

András Gyürk 

Nesteytettyä maakaasua ja kaasun varastointia koskeva EU:n strategia 

2016/2059(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

49 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  49 a. korostaa, että on välttämätöntä 

kertoa tuodun nesteytetyn maakaasuun 

vaikutuksista ympäristöön, ilmastoon ja 

yhteiskuntaan maailmanlaajuisilla 

vapaakauppafoorumeilla; tähdentää 

ennen kaikkea, että metaanin hajapäästöt 

on vähennettävä mahdollisimman 

pieniksi; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0278/4 

Tarkistus  4 

Flavio Zanonato, Carolina Punset, Jakop Dalunde, Dario Tamburrano, Neoklis 

Sylikiotis ja muut 

 

Mietintö A8-0278/2016 

András Gyürk 

Nesteytettyä maakaasua ja kaasun varastointia koskeva EU:n strategia 

2016/2059(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

70 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

70. ottaa huomioon, että vaikka nesteytetty 

maakaasu ja paineistettu maakaasu voivat 

olla käyttökelpoisia siirtymävaiheen 

ratkaisuja liikenteen ympäristövaikutusten 

vähentämiseksi, niiden pitkäaikaiset 

hyödyt toteutuvat vain, jos samanaikaisesti 

edistetään sujuvaa siirtymistä nesteytetyn 

biokaasun (LBG) ja muiden uusiutuvien 

energiamuotojen käyttöön varmistamalla 

myös nesteytettyä maa- ja biokaasua 

käyttävien järjestelmien yhteentoimivuus; 

70. ottaa huomioon, että vaikka nesteytetty 

maakaasu ja paineistettu maakaasu voivat 

olla käyttökelpoisia siirtymävaiheen 

ratkaisuja liikenteen ympäristövaikutusten 

vähentämiseksi, niiden pitkäaikaiset 

hyödyt toteutuvat vain, jos samanaikaisesti 

edistetään sujuvaa siirtymistä nesteytetyn 

biokaasun (LBG) ja muiden uusiutuvien 

energiamuotojen käyttöön varmistamalla 

myös nesteytettyä maa- ja biokaasua 

käyttävien järjestelmien yhteentoimivuus; 

painottaa, että EU:n strategian on 

sovittava unionin laajempiin ilmastoa ja 

energiaa koskeviin ensisijaisiin 

tavoitteisiin ja sen on oltava COP21-

sopimuksen mukainen siten, että siinä 

painotetaan kysynnän vähentämistä, 

energiatehokkuuden parantamista sekä 

fossiilisten polttoaineiden käytön 

lopettamista vaiheittain; 

Or. en 

 

 


