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21.10.2013 B7-0482/4 

Tarkistus  4 

Tadeusz Cymański 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0482/2013 

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

Varsovan (Puola) ilmastokokous (COP19) 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. korostaa, että Durbanin 

toimintaohjelmaa koskevalla ad hoc 

-työryhmällä on vuonna 2015 Pariisissa 

pidettävään COP21-kokoukseen mennessä 

tehtävänään paljon työtä määrittäessään 

uuden maailmanlaajuisen 

ilmastosopimuksen mukaisia periaatteita ja 

puitteita ja kartoittaessaan suunnitelmaa 

niiden saavuttamiseksi; lisää, että 

työryhmän työn tuloksista on raportoitava 

ilmastonmuutospaneelin viidennessä 

arviointiraportissa, joka julkaistaan vuonna 

2014; painottaa, että vuoden 2015 

sopimuksessa on pyrittävä tavoitteeseen, 

jonka mukaan kokonaispäästöjä 

vähennetään vuoden 1990 tason 

alapuolelle vuoteen 2030 mennessä ja 

lopetetaan vaiheittain maailman 

hiilidioksidipäästöt vuoteen 2050 

mennessä; 

2. korostaa, että Durbanin 

toimintaohjelmaa koskevalla ad hoc 

-työryhmällä on vuonna 2015 Pariisissa 

pidettävään COP21-kokoukseen mennessä 

tehtävänään paljon työtä määrittäessään 

uuden maailmanlaajuisen 

ilmastosopimuksen mukaisia periaatteita ja 

puitteita ja kartoittaessaan suunnitelmaa 

niiden saavuttamiseksi; lisää, että 

työryhmän työn tuloksista on raportoitava 

ilmastonmuutospaneelin viidennessä 

arviointiraportissa, joka julkaistaan 

vuonna 2014;  

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/5 

Tarkistus  5 

Tadeusz Cymański 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0482/2013 

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

Varsovan (Puola) ilmastokokous (COP19) 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. suhtautuu myönteisesti Ban-Ki Moonin 

ehdotukseen maailman johtajien 

ilmastonmuutosta koskevan 

huippukokouksen pitämisestä 

syyskuussa 2014 sekä kansalaisten 

esikokouksen (pre-COP) pitämisestä 

Venezuelassa 2014; korostaa, että on 

tärkeää, että kokous on hyvin valmisteltu ja 

sen tulokset mielekkäitä ja sisältävät 

korkeimman poliittisen tason sekä 

kansalaisyhteiskunnan sitoumuksia, jotta 

voidaan turvata ja säilyttää poliittinen 

vuorovaikutus ennen vuosien 2014 ja 2015 

kokouksia; katsoo, että vuoden 2015 

sopimuksen onnistumiseksi valtioiden on 

ilmoitettava sitoutuvansa vähentämään 

kasvihuonekaasuja ennen maailman 

johtajien kokousta; painottaa, että EU:n 

on oltava esimerkkinä ja hyväksyttävä 

kunnianhimoiset vuotta 2030 koskevat 

kasvihuonekaasujen vähentämiseen, 

energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan 

energiaan liittyvät tavoitteet hyvissä ajoin 

ennen kokousta; 

6. suhtautuu myönteisesti Ban-Ki Moonin 

ehdotukseen maailman johtajien 

ilmastonmuutosta koskevan 

huippukokouksen pitämisestä 

syyskuussa 2014 sekä kansalaisten 

esikokouksen (pre-COP) pitämisestä 

Venezuelassa 2014; korostaa, että on 

tärkeää, että kokous on hyvin valmisteltu ja 

sen tulokset mielekkäitä ja sisältävät 

korkeimman poliittisen tason sekä 

kansalaisyhteiskunnan sitoumuksia, jotta 

voidaan turvata ja säilyttää poliittinen 

vuorovaikutus ennen vuosien 2014 ja 2015 

kokouksia; katsoo, että vuoden 2015 

sopimuksen onnistumiseksi valtioiden on 

ilmoitettava sitoutuvansa vähentämään 

kasvihuonekaasuja ennen maailman 

johtajien kokousta;  

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/6 

Tarkistus  6 

Tadeusz Cymański 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0482/2013 

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

Varsovan (Puola) ilmastokokous (COP19) 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo, että jotta EU voidaan pitää 

johdossa tulevaisuuden 

ilmastoystävällisen talouden 

teknologioiden kehittämisessä, sen tulisi 

pyrkiä vähentämään 

kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 

50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä; 

Poistetaan. 

Or. en 



 

AM\1007510FI.doc  PE519.360v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

21.10.2013 B7-0482/7 

Tarkistus  7 

Tadeusz Cymański 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0482/2013 

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

Varsovan (Puola) ilmastokokous (COP19) 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. suhtautuu myönteisesti EU:n, Sveitsin, 

Norjan, Liechtensteinin, Islannin ja 

Australian päätökseen osallistua toiselle 

Kioton pöytäkirjan mukaiselle 

velvoitekaudelle, joka alkaa 

1. tammikuuta 2013 ja joka toimii 

siirtymänä uuteen kaikkia osapuolia 

koskevaan kansainväliseen järjestelmään 

vuoteen 2020 mennessä, ja vaatii sen 

nopeaa ratifiointia, kuten Dohassa sovittiin; 

14. suhtautuu myönteisesti EU:n, Sveitsin, 

Norjan, Liechtensteinin, Islannin ja 

Australian päätökseen osallistua toiselle 

Kioton pöytäkirjan mukaiselle 

velvoitekaudelle, joka alkaa 

1. tammikuuta 2013 ja joka toimii 

siirtymänä uuteen kaikkia osapuolia 

koskevaan kansainväliseen järjestelmään 

vuoteen 2020 mennessä, ja vaatii sen 

nopeaa ratifiointia, kuten Dohassa sovittiin; 

panee merkille, että nämä osapuolet 

vastaavat nykyisin alle 14 prosentista 

maailman päästöistä; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/8 

Tarkistus  8 

Tadeusz Cymański 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0482/2013 

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

Varsovan (Puola) ilmastokokous (COP19) 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. huomauttaa, että EU on pääsemässä 

nykyistä 20 prosentin tavoitetta 

suurempaan päästöjen vähennykseen ja 

korostaa, että on asetettava 

kunnianhimoisempia tavoitteita, jotta 

voidaan vähentää tarjontaa 

hiilimarkkinoilla; muistuttaa, että on 

EU:n intresseissä hyväksyä 30 prosentin 

ilmastonsuojelutavoite vuoteen 2020 

mennessä, sillä niin luodaan kestävää 

kasvua ja lisää työpaikkoja sekä 

vähennetään riippuvuutta energian 

tuonnista; kehottaa EU:ta lisäämään 

tavoitettaan;  

19. huomauttaa, että EU on pääsemässä 

nykyistä 20 prosentin tavoitetta 

suurempaan päästöjen vähennykseen;  

Or. en 



 

AM\1007510FI.doc  PE519.360v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

21.10.2013 B7-0482/9 

Tarkistus  9 

Tadeusz Cymański 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0482/2013 

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

Varsovan (Puola) ilmastokokous (COP19) 

Päätöslauselmaesitys 

55 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 55 a. katsoo, että ilmastonmuutokseen 

voidaan puuttua tehokkaasti vain yhdessä 

kaikkien eri maanosien valtioiden kanssa; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/10 

Tarkistus  10 

Tadeusz Cymański 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0482/2013 

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

Varsovan (Puola) ilmastokokous (COP19) 

Päätöslauselmaesitys 

55 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 55 b. huomauttaa, että koska EU:n osuus 

maailmanlaajuisista päästöistä on 

nykyisin 11 prosenttia ja vuoteen 2030 

mennessä sen arvioidaan putoavan 

4 prosenttiin, EU:n tulisi arvioida 

uudelleen strategiaansa ja ryhdyttävä 

avoimeen vuoropuheluun suurempien 

saastuttajien kanssa, mikä on tärkeää 

maailmanlaajuisen ratkaisun 

löytämiseksi; 

Or. en 

 

 


