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14.11.2011 B7-0571/6 

Tarkistus  6 

Miroslav Ouzký 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0571/2011 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Durbanin ilmastonmuutoskonferenssi (COP17) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. toteaa tieteellisen todistusaineiston 

osoittavan hyvin selvästi 

ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten 

olevan tosiasioita, mikä tekee 

kansainvälisistä toimista välttämättömiä, 

jotta voidaan selviytyä yhdestä 21. 

vuosisadan ja sen jälkeisen ajan 

suurimmista haasteista; 

A. toteaa tieteellisen todistusaineiston 

osoittavan ilmastonmuutoksen ja sen 

vaikutusten olevan tosiasioita, mikä tekee 

kansainvälisistä toimista välttämättömiä, 

jotta voidaan selviytyä yhdestä 21. 

vuosisadan ja sen jälkeisen ajan 

suurimmista haasteista; 

Or. en 
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14.11.2011 B7-0571/7 

Tarkistus  7 

Miroslav Ouzký 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0571/2011 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Durbanin ilmastonmuutoskonferenssi (COP17) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan P kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

P. katsoo, että EU:n tuilla olisi autettava 

kehitysmaita luopumaan vaiheittain 

runsaasti hiilidioksidipäästöjä aiheuttavasta 

kehityksestä ja rakentamaan vähähiilinen 

infrastruktuuri; katsoo, että EU:n varoilla 

olisi tuettava myös paikallista 

talouskehitystä, vihreitä työpaikkoja ja 

köyhyyden vähentämistä, mutta niitä ei 

saa kytkeä tai käyttää EU-maiden 

yritysten osallistumiseen tai tukemiseen;  

P. katsoo, että EU:n tuilla olisi autettava 

kehitysmaita luopumaan vaiheittain 

runsaasti hiilidioksidipäästöjä aiheuttavasta 

kehityksestä ja rakentamaan vähähiilinen 

infrastruktuuri; katsoo, että EU:n varoilla 

olisi tuettava myös paikallista 

talouskehitystä, vihreitä työpaikkoja ja 

köyhyyden vähentämistä; 

Or. en 
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14.11.2011 B7-0571/8 

Tarkistus  8 

Miroslav Ouzký 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0571/2011 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Durbanin ilmastonmuutoskonferenssi (COP17) 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. vaatii kaikkia kansainvälisiä 

kumppaneita kuromaan umpeen 

gigatonnikuilun eli tieteellisten 

tosiasioiden ja sopimuspuolten nykyisten 

sitoumusten välisen eron ja esittämään 

päästövähennyssitoumuksia ja -toimia, 

jotka ovat Kööpenhaminan sopimukseen 

sisältyviä kunnianhimoisempia ja 

perustuvat "yhteisen mutta eriytetyn 

vastuun" periaatteeseen, sekä puuttumaan 

kansainvälisen lento- ja meriliikenteen 

päästöihin ja fluorattujen hiilivetyjen 

päästöihin, jotta varmistetaan 

yhdenmukaisuus kahden celsiusasteen 

tavoitteen kanssa; toteaa, että 

sopimuspuolille esitetty seikkaperäinen 

tiedonanto, jossa tarkastellaan, mihin 

nykyiset sitoumukset riittävät ja mitä on 

vielä tehtävä, on tärkeä edistysaskel 

sopimuspuolten tietoisuuden lisäämiseksi 

ja lisäsitoumusten varmistamiseksi;  

5. vaatii kaikkia kansainvälisiä 

kumppaneita kuromaan umpeen 

gigatonnikuilun ja esittämään 

päästövähennyssitoumuksia ja -toimia, 

jotka ovat Kööpenhaminan sopimukseen 

sisältyviä kunnianhimoisempia ja 

perustuvat "yhteisen mutta eriytetyn 

vastuun" periaatteeseen, sekä puuttumaan 

kansainvälisen lento- ja meriliikenteen 

päästöihin ja fluorattujen hiilivetyjen 

päästöihin, jotta varmistetaan 

yhdenmukaisuus kahden celsiusasteen 

tavoitteen kanssa; toteaa, että 

sopimuspuolille esitetty seikkaperäinen 

tiedonanto, jossa tarkastellaan, mihin 

nykyiset sitoumukset riittävät ja mitä on 

vielä tehtävä, on tärkeä edistysaskel 

sopimuspuolten tietoisuuden lisäämiseksi 

ja lisäsitoumusten varmistamiseksi;  

Or. en 
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14.11.2011 B7-0571/9 

Tarkistus  9 

Miroslav Ouzký 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0571/2011 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Durbanin ilmastonmuutoskonferenssi (COP17) 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. suhtautuu myönteisesti komission 

tuoreimpiin tiedonantoihin ja niissä 

esitettyihin arvioihin siitä, miten 

30 prosentin ilmastonsuojelutavoite 

voidaan saavuttaa; tukee niissä esitettyä 

näkemystä, jonka mukaan riippumatta 

kansainvälisten neuvotteluiden tuloksista 

on EU:n oman edun mukaista pyrkiä yli 

20 prosentin ilmastonsuojelutavoitteeseen, 

sillä samalla luotaisiin vihreitä 

työpaikkoja, tehostettaisiin kasvua ja 

lisättäisiin turvallisuutta; 

Poistetaan. 

Or. en 
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14.11.2011 B7-0571/10 

Tarkistus  10 

Miroslav Ouzký 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0571/2011 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Durbanin ilmastonmuutoskonferenssi (COP17) 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. korostaa, että EU:n kaikkien 

toimielinten on lisättävä ja tehostettava 

EU:n ilmastodiplomatiaa ennen Durbanin 

konferenssia (erityisesti EU:n ja Afrikan 

välisissä suhteissa), ja katsoo, että sillä 

olisi pyrittävä selkeyttämään EU:n 

ilmastopoliittista profiilia, tuomaan uutta 

dynamiikkaa kansainvälisiin 

ilmastoneuvotteluihin ja kannustettava 

myös kumppaneita muualla maailmassa 

ottamaan käyttöön sitovia toimia päästöjen 

vähentämiseksi sekä asianmukaisia toimia 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen 

sopeutumiseksi, kun otetaan huomioon 

erityisesti EU:n ehdotus, jonka mukaan 

hiilestä olisi vapauduttava kokonaan 

vuoteen 2050 mennessä; 

15. korostaa, että EU:n kaikkien 

toimielinten on lisättävä ja tehostettava 

EU:n ilmastodiplomatiaa ennen Durbanin 

konferenssia (erityisesti EU:n ja Afrikan 

välisissä suhteissa), ja katsoo, että sillä 

olisi pyrittävä selkeyttämään EU:n 

ilmastopoliittista profiilia, tuomaan uutta 

dynamiikkaa kansainvälisiin 

ilmastoneuvotteluihin ja kannustettava 

myös kumppaneita muualla maailmassa 

ottamaan käyttöön sitovia toimia päästöjen 

vähentämiseksi sekä asianmukaisia toimia 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen 

sopeutumiseksi; 

 

Or. en 
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Tarkistus  11 

Miroslav Ouzký 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0571/2011 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Durbanin ilmastonmuutoskonferenssi (COP17) 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. korostaa Euroopan unionin 

ainutlaatuista asemaa ylikansallisena 

toimijana, joka on työmenetelmiensä 

tehostamiseksi siirtynyt yksimielisyyden 

vaatimuksesta 

määräenemmistöpäätöksiin, mikä saattaa 

auttaa tulevaisuudessa myös edistämään 

Yhdistyneiden kansakuntien 

ilmastonmuutosta koskevaa 

puitesopimusta; 

Poistetaan. 

Or. en 
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14.11.2011 B7-0571/12 

Tarkistus  12 

Miroslav Ouzký 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0571/2011 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Durbanin ilmastonmuutoskonferenssi (COP17) 

Päätöslauselmaesitys 

44 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

44. vaatii, että Durbanissa on luotava 

yhtenäinen rahoitusjärjestelmä 

ilmastonmuutoksen torjumiselle erityisesti 

siksi, ettei vuoden 2012 jälkeen tulisi 

rahoitusvajetta; korostaa tässä yhteydessä, 

että tarvitaan sekä uusia resursseja 

(varainsiirtovero, erityisnosto-oikeuksia 

koskevien arvopapereiden 

liikkeeseenlasku, laiva- ja lentoliikenteen 

maksut jne.) että tehokkaita 

jakelumekanismeja; 

44. vaatii, että Durbanissa on luotava 

yhtenäinen rahoitusjärjestelmä 

ilmastonmuutoksen torjumiselle erityisesti 

siksi, ettei vuoden 2012 jälkeen tulisi 

rahoitusvajetta; korostaa tässä yhteydessä, 

että tarvitaan sekä uusia resursseja että 

tehokkaita jakelumekanismeja; 

 

Or. en 
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Tarkistus  13 

Miroslav Ouzký 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0571/2011 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Durbanin ilmastonmuutoskonferenssi (COP17) 

Päätöslauselmaesitys 

55 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

55. on huolestunut siitä, että rahoitus- ja 

talouskriisi, jonka vaikutukset tuntuvat 

useimmissa teollistuneissa talouksissa, on 

vähentänyt hallitusten kiinnostusta 

Durbanin kansainvälisiä 

ilmastoneuvotteluja kohtaan; katsoo, että 

EU ei saa horjua taloutensa 

muutospyrkimyksessään esimerkiksi 

työpaikkavuodon ja etenkään vihreän 

työpaikkavuodon torjumisen varjolla, ja 

että EU:n on saatava kumppaninsa ympäri 

maailman vakuuttuneiksi siitä, että päästöjä 

on mahdollista vähentää kilpailukyvyn ja 

työllisyyden kärsimättä erityisesti jos 

vähennykset toteutetaan yhdessä; 

55. on huolestunut siitä, että rahoitus- ja 

talouskriisi, jonka vaikutukset tuntuvat 

useimmissa teollistuneissa talouksissa, on 

vähentänyt hallitusten kiinnostusta 

Durbanin kansainvälisiä 

ilmastoneuvotteluja kohtaan; katsoo, että 

EU ei saa horjua taloutensa 

muutospyrkimyksessään esimerkiksi 

työpaikkavuodon ja etenkään vihreän 

työpaikkavuodon torjumisen varjolla, ja 

että EU:n on saatava kumppaninsa ympäri 

maailman vakuuttuneiksi siitä, että päästöjä 

on mahdollista vähentää kilpailukyvyn ja 

työllisyyden kärsimättä, jos vähennykset 

toteutetaan yhdessä; 

Or. en 

 

 


