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4.10.2016 B8-1043/8

Tarkistus 8
Giovanni La Via, Peter Liese
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
Pariisin sopimuksen täytäntöönpano ja vuonna 2016 Marrakeshissa Marokossa järjestettävä 
YK:n ilmastonmuutoskokous (COP 22)

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 – ottaa huomioon ”Laudato si” 
-ensyklikan,

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/9

Tarkistus 9
Giovanni La Via, Peter Liese
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
Pariisin sopimuksen täytäntöönpano ja vuonna 2016 Marrakeshissa Marokossa järjestettävä 
YK:n ilmastonmuutoskokous (COP 22)

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. painottaa, että vaikka tieteellistä 
näyttöä ei vielä olekaan siitä, mitä 
maapallon lämpenemisen rajoittaminen 
1,5 celsiusasteeseen merkitsee eri aloille ja 
alueille, on selvää, että valtioiden nykyiset 
toimet eivät ole riittäviä näiden turvallisten 
rajojen saavuttamiseksi haavoittuvimmassa 
asemassa olevien maiden osalta; kehottaa 
kaikkia valtioita, erityisesti kehittyneitä 
maita, tehostamaan yhteisiä toimia ja 
päivittämään kansallisesti määriteltyjä 
panoksiaan vuoden 2018 taustoittavan 
vuoropuhelun yhteydessä; kehottaa EU:ta 
sitoutumaan vuodeksi 2030 kansallisesti 
määritellyissä panoksissa uusiin 
päästövähennyksiin;

9. painottaa, että vaikka tieteellistä 
näyttöä ei vielä olekaan siitä, mitä 
maapallon lämpenemisen rajoittaminen 
1,5 celsiusasteeseen merkitsee eri aloille ja 
alueille, on selvää, että valtioiden nykyiset 
toimet eivät ole riittäviä näiden turvallisten 
rajojen saavuttamiseksi haavoittuvimmassa 
asemassa olevien maiden osalta; kehottaa 
kaikkia valtioita, erityisesti kehittyneitä 
maita, tehostamaan yhteisiä toimia ja 
päivittämään kansallisesti määriteltyjä 
panoksiaan vuoden 2018 taustoittavan 
vuoropuhelun yhteydessä; kehottaa EU:ta 
sitoutumaan vuodeksi 2030 kansallisesti 
määritellyissä panoksissa uusiin 
päästövähennyksiin; muistuttaa, että 
yksinomaan EU:ssa toteutettavat toimet 
eivät riitä, ja kehottaa siksi komissiota ja 
neuvostoa vauhdittamaan toimiaan 
muiden kumppaneiden kannustamiseksi 
tekemään samoin;
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Tarkistus 10
Giovanni La Via, Peter Liese
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
Pariisin sopimuksen täytäntöönpano ja vuonna 2016 Marrakeshissa Marokossa järjestettävä 
YK:n ilmastonmuutoskokous (COP 22)

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että IPCC:n havaintojen 
mukaan maaperän käytön päästöihin (maa-, 
karja- ja metsätalous sekä muu maaperän 
käyttö) liittyy huomattavia 
kustannustehokkaita mahdollisuuksia 
hillitsemisen ja selviytymiskyvyn 
parantamisen kannalta ja että tarvitaan lisää 
EU:n toimia ja kansainvälistä yhteistyötä, 
jotta voidaan arvioida paremmin ja 
optimoida maaperän käytön päästöjen 
hiilen sitomiseen liittyvää potentiaalia ja 
varmistaa turvallinen ja kestävä hiilen 
sitominen; panee merkille tämän osalta 
peltometsäviljelyn erityiset 
mahdollisuudet; muistuttaa 
lainsäädäntökauden alussa saavutetusta 
epäsuoraa maankäytön muutosta 
koskevasta tärkeästä sopimuksesta ja 
toivoo, että parlamentin kyseisessä 
tilaisuudessa tarjoama neuvottelupanos voi 
toimia lähtökohtana kunnianhimoiselle 
ratkaisulle lainsäädännön seuraavan 
tarkistusvaiheen yhteydessä;

23. korostaa, ottaen huomioon sen 
erilaiset tärkeät tavoitteet, että IPCC:n 
havaintojen mukaan maaperän käytön 
päästöihin (maa-, karja- ja metsätalous 
sekä muu maaperän käyttö) liittyy 
huomattavia kustannustehokkaita 
mahdollisuuksia hillitsemisen ja 
selviytymiskyvyn parantamisen kannalta ja 
että tarvitaan lisää EU:n toimia ja 
kansainvälistä yhteistyötä, jotta voidaan 
arvioida paremmin ja optimoida maaperän 
käytön päästöjen hiilen sitomiseen liittyvää 
potentiaalia ja varmistaa turvallinen ja 
kestävä hiilen sitominen; panee merkille 
tämän osalta peltometsäviljelyn erityiset 
mahdollisuudet; muistuttaa 
lainsäädäntökauden alussa saavutetusta 
epäsuoraa maankäytön muutosta 
koskevasta tärkeästä sopimuksesta ja 
toivoo, että parlamentin kyseisessä 
tilaisuudessa tarjoama neuvottelupanos voi 
toimia lähtökohtana kunnianhimoiselle 
ratkaisulle lainsäädännön seuraavan 
tarkistusvaiheen yhteydessä;
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Tarkistus 11
Giovanni La Via, Peter Liese
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
Pariisin sopimuksen täytäntöönpano ja vuonna 2016 Marrakeshissa Marokossa järjestettävä 
YK:n ilmastonmuutoskokous (COP 22)

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. toteaa, että metsäkadosta ja metsien 
tilan heikkenemisestä aiheutuu lähes 
20 prosenttia maailman 
kasvihuonekaasupäästöistä, ja painottaa 
metsien merkitystä ilmastonmuutoksen 
vaikutusten hillinnässä ja tarvetta lisätä 
metsien sopeutumis- ja sietokykyä 
ilmastonmuutokseen nähden; korostaa, että 
ilmastonmuutoksen hillintää koskevia 
toimia on kohdistettava erityisesti 
trooppisten metsien alaan (REDD+); 
korostaa, että ilman näitä toimia tavoite 
maapallon lämpötilan nousun pitämisessä 
alle kahden celsiusasteen saattaa olla 
mahdoton saavuttaa; kehottaa lisäksi EU:ta 
lisäämään kansainvälistä rahoitusta, jotta 
vähennetään metsäkatoa kehitysmaissa;

24. toteaa, että metsäkadosta ja metsien 
tilan heikkenemisestä aiheutuu lähes 
20 prosenttia maailman 
kasvihuonekaasupäästöistä, ja painottaa 
metsien sekä aktiivisen ja kestävän 
metsänhoidon merkitystä 
ilmastonmuutoksen vaikutusten hillinnässä 
ja tarvetta lisätä metsien sopeutumis- ja 
sietokykyä ilmastonmuutokseen nähden; 
korostaa, että ilmastonmuutoksen hillintää 
koskevia toimia on kohdistettava erityisesti 
trooppisten metsien alaan (REDD+); 
korostaa, että ilman näitä toimia tavoite 
maapallon lämpötilan nousun pitämisessä 
alle kahden celsiusasteen saattaa olla 
mahdoton saavuttaa; kehottaa lisäksi EU:ta 
lisäämään kansainvälistä rahoitusta, jotta 
vähennetään metsäkatoa kehitysmaissa;
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Tarkistus 12
Giovanni La Via, Peter Liese
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
Pariisin sopimuksen täytäntöönpano ja vuonna 2016 Marrakeshissa Marokossa järjestettävä 
YK:n ilmastonmuutoskokous (COP 22)

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. pyytää, että myöhemmin tänä 
vuonna ICAO laatii maailmanlaajuisen 
markkinapohjaisen toimenpiteen, joka on 
tasapuolinen ja luotettava ja joka on 
käytössä kansainvälisesti vuodesta 2020 
lähtien; ilmaisee syvän pettymyksensä 
parhaillaan ICAO:n käsittelyssä olevaan 
ehdotukseen ja palauttaa mieliin, että 
voimassa olevan lainsäädännön – myös 
EU:n päästökauppajärjestelmään sisältyvää 
ilmailua koskevan – tarkistaminen on 
mahdollista vain, jos maailmanlaajuinen 
markkinapohjainen toimenpide on 
kunnianhimoinen, ja että joka tapauksessa 
Euroopan sisäiset lennot kuuluvat 
jatkossakin EU:n päästökauppajärjestelmän 
piiriin;

28. pyytää, että nyt meneillään 
olevassa ICAO:n yleiskokouksen 
39. istunnossa laaditaan 
maailmanlaajuinen markkinapohjainen 
toimenpide, joka on tasapuolinen ja 
luotettava ja joka on käytössä 
kansainvälisesti vuodesta 2020 lähtien; 
ilmaisee syvän pettymyksensä parhaillaan 
ICAO:n käsittelyssä olevaan ehdotukseen 
ja palauttaa mieliin, että voimassa olevan 
lainsäädännön – myös EU:n 
päästökauppajärjestelmään sisältyvää 
ilmailua koskevan – tarkistaminen on 
mahdollista vain, jos maailmanlaajuinen 
markkinapohjainen toimenpide on 
kunnianhimoinen, ja että joka tapauksessa 
Euroopan sisäiset lennot kuuluvat 
jatkossakin EU:n päästökauppajärjestelmän 
piiriin;
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4.10.2016 B8-1043/13

Tarkistus 13
Giovanni La Via, Peter Liese
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
Pariisin sopimuksen täytäntöönpano ja vuonna 2016 Marrakeshissa Marokossa järjestettävä 
YK:n ilmastonmuutoskokous (COP 22)

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. korostaa, että entistä suurempi 
valtiosta riippumattomien toimijoiden 
joukko toteuttaa toimia edistääkseen 
hiilestä irtautumista ja lisätäkseen kykyä 
sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia; 
painottaa tästä syystä, että on tärkeää käydä 
jäsenneltyä ja rakentavaa vuoropuhelua 
hallituksien, yritysmaailman, kaupunkien, 
alueiden, kansainvälisten järjestöjen, 
kansalaisyhteiskunnan ja akateemisten 
laitosten välillä ja varmistaa näiden 
osallistuminen ilmastotoimien 
suunnitteluun ja toteutukseen vakaiden 
maailmanlaajuisten toimien 
toteuttamiseksi, jotta saavutetaan 
vähähiilisiä ja kestäviä yhteiskuntia 
koskeva tavoite; pitää myönteisenä 
maailmanlaajuista ilmastoa koskevaa 
toimintaohjelmaa, joka perustuu Liman–
Pariisin toimintaohjelmaan, johon kuuluu 
70 monet sidosryhmät kattavaa aloitetta eri 
aloilla;

46. korostaa, että entistä suurempi 
valtiosta riippumattomien toimijoiden 
joukko toteuttaa toimia edistääkseen 
hiilestä irtautumista ja lisätäkseen kykyä 
sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia; 
painottaa tästä syystä, että on tärkeää käydä 
jäsenneltyä ja rakentavaa vuoropuhelua 
hallituksien, yritysmaailman, kaupunkien, 
alueiden, kansainvälisten järjestöjen, 
kansalaisyhteiskunnan sekä uskonnollisten 
ja akateemisten laitosten välillä ja 
varmistaa näiden osallistuminen 
ilmastotoimien suunnitteluun ja 
toteutukseen vakaiden maailmanlaajuisten 
toimien toteuttamiseksi, jotta saavutetaan 
vähähiilisiä ja kestäviä yhteiskuntia 
koskeva tavoite; pitää myönteisenä 
maailmanlaajuista ilmastoa koskevaa 
toimintaohjelmaa, joka perustuu Liman–
Pariisin toimintaohjelmaan, johon kuuluu 
70 monet sidosryhmät kattavaa aloitetta eri 
aloilla;
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4.10.2016 B8-1043/14

Tarkistus 14
Giovanni La Via, Peter Liese
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
Pariisin sopimuksen täytäntöönpano ja vuonna 2016 Marrakeshissa Marokossa järjestettävä 
YK:n ilmastonmuutoskokous (COP 22)

Päätöslauselmaesitys
66 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

66. kehottaa ottamaan käyttöön hiilen 
laajapohjaisen hinnoittelun 
maailmanlaajuisesti soveltamiskelpoisena 
välineenä, jolla hallinnoidaan päästöjä, 
sekä ohjaamaan päästökauppatuloja 
ilmastoon liittyviin investointeihin ja 
ottamaan käyttöön kansainvälisen 
liikenteen polttoaineiden hiilijalanjälkeä 
koskevat maksut; kehottaa lisäksi 
käyttämään maataloustukia osittain 
siihen, että taataan maatilojen 
investoinnit uusiutuvan energian 
tuotantoon ja käyttöön; korostaa, että on 
tärkeää ottaa käyttöön yksityisen sektorin 
pääomaa ja vapauttaa tarvittavia 
investointeja vähähiiliseen teknologiaan; 
kehottaa hallituksia sekä julkisia ja 
yksityisiä rahoituslaitoksia, pankit, 
eläkerahastot ja vakuutusyhtiöt mukaan 
luettuina, antamaan kunnianhimoisen 
sitoumuksen mukauttaa lainananto- ja 
investointikäytäntöjä alle kahdessa 
celsiusasteessa pysymisen ja fossiilisista 
polttoaineista irtaantumisen tavoitteeseen, 
mukaan lukien fossiilisia polttoaineita 
koskeville investoinneille myönnettävien 
vientitukien asteittainen poistaminen; 
kehottaa antamaan erityisiä julkisia takuita 
vihreiden investointien vauhdittamiseksi 

66. kehottaa ottamaan käyttöön hiilen 
laajapohjaisen hinnoittelun 
maailmanlaajuisesti soveltamiskelpoisena 
välineenä, jolla hallinnoidaan päästöjä, 
sekä ohjaamaan päästökauppatuloja 
ilmastoon liittyviin investointeihin ja 
ottamaan käyttöön kansainvälisen 
liikenteen polttoaineiden hiilijalanjälkeä 
koskevat maksut; kehottaa lisäksi 
käyttämään yhteistä maatalouspolitiikkaa 
siten, että viljelijät voivat osallistua 
ilmastonmuutoksen hillintään; korostaa, 
että on tärkeää ottaa käyttöön yksityisen 
sektorin pääomaa ja vapauttaa tarvittavia 
investointeja vähähiiliseen teknologiaan; 
kehottaa hallituksia sekä julkisia ja 
yksityisiä rahoituslaitoksia, pankit, 
eläkerahastot ja vakuutusyhtiöt mukaan 
luettuina, antamaan kunnianhimoisen 
sitoumuksen mukauttaa lainananto- ja 
investointikäytäntöjä alle kahdessa 
celsiusasteessa pysymisen ja fossiilisista 
polttoaineista irtaantumisen tavoitteeseen, 
mukaan lukien fossiilisia polttoaineita 
koskeville investoinneille myönnettävien 
vientitukien asteittainen poistaminen; 
kehottaa antamaan erityisiä julkisia takuita 
vihreiden investointien vauhdittamiseksi 
sekä tunnuksia ja veroetuja vihreille 
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sekä tunnuksia ja veroetuja vihreille 
investointirahastoille ja vihreiden 
joukkovelkakirjojen liikkeeseen 
laskemiselle;

investointirahastoille ja vihreiden 
joukkovelkakirjojen liikkeeseen 
laskemiselle;

Or. en


