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Päätöslauselmaesitys B8-0477/2018 
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Bas Eickhout, Piernicola Pedicini 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Vuonna 2018 Katowicessa Puolassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 24) 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. korostaa, että voidakseen toimia 

maailmanlaajuisesti uskottavana ja 

luotettavana kumppanina EU:n on 

noudatettava kunnianhimoista 

ilmastopolitiikkaa ja että on tärkeää, että 

EU säilyttää maailmanlaajuisen 

johtajuutensa ilmastoasioissa ja noudattaa 

Pariisin sopimusta; suhtautuu myönteisesti 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

sopimukseen nostaa uusiutuvia 

energialähteitä koskeva tavoite 

32 prosenttiin ja energiatehokkuutta 

koskeva tavoite 32,5 prosenttiin vuoteen 

2030 mennessä, joka johtaa 

kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen 

yli 45 prosentilla vuoteen 2030 mennessä; 

suhtautuu tämän vuoksi myönteisesti 
komission huomioihin EU:n kansallisesti 

määriteltyjen panosten ajan tasalle 

saattamiseen siten, että niissä otetaan 

huomioon nämä korkeammat tavoitteet ja 

nostetaan vuoteen 2030 mennessä 

saavutettavaa päästövähennystavoitetta; 

kehottaa komissiota laatimaan vuoden 

2018 loppuun mennessä EU:lle vuosisadan 

puoliväliin ulottuvan kunnianhimoisen 

päästöttömyysstrategian, jossa esitetään 

kustannustehokas reitti Pariisin 

sopimuksessa esitetyn 

nollapäästötavoitteen ja 

nollanettohiilitalouden saavuttamiseksi 

9. korostaa, että voidakseen toimia 

maailmanlaajuisesti uskottavana ja 

luotettavana kumppanina EU:n on 

noudatettava kunnianhimoista 

ilmastopolitiikkaa ja että on tärkeää, että 

EU säilyttää maailmanlaajuisen 

johtajuutensa ilmastoasioissa ja noudattaa 

Pariisin sopimusta; panee merkille 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

sopimuksen nostaa uusiutuvia 

energialähteitä koskeva tavoite 

32 prosenttiin ja energiatehokkuutta 

koskeva tavoite 32,5 prosenttiin vuoteen 

2030 mennessä, joka johtaa 

kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen 

yli 45 prosentilla vuoteen 2030 mennessä; 

panee myös merkille komission huomiot 

EU:n kansallisesti määriteltyjen panosten 

ajan tasalle saattamisesta siten, että niissä 

otetaan huomioon nämä korkeammat 

tavoitteet ja nostetaan vuoteen 2030 

mennessä saavutettavaa 

päästövähennystavoitetta; kehottaa 

komissiota laatimaan vuoden 2018 loppuun 

mennessä EU:lle vuosisadan puoliväliin 

ulottuvan kunnianhimoisen 

päästöttömyysstrategian, jossa esitetään 

kustannustehokas reitti Pariisin 

sopimuksessa esitetyn päästöjen ja 

hiilinielujen välisen tasapainon 

saavuttamiseksi; 
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unionissa viimeistään vuoteen 2050 

mennessä, jotta unionin osuus jäljellä 

olevasta maailman hiilibudjetista olisi 

oikeudenmukainen; kannattaa unionin 

kansallisesti määriteltyjen panosten 

saattamista ajan tasalle asettamalla koko 

unionin taloutta koskevaksi EU:n 

sisäisten kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämisen tavoitteeksi 55 prosenttia 

vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 

mennessä; 

Or. en 

 

 


