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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

68. muistuttaa, että laivaliikenteen 
hiilidioksidipäästöjen arvioidaan 
lisääntyvän 50–250 prosenttia vuoteen 
2050 mennessä; pitää myönteisenä 
sopimusta alusten 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevasta ensimmäisestä IMO:n 
strategiasta, sillä se on alan ensimmäinen 
askel, jolla pyritään edistämään Pariisin 
sopimuksen lämpötilatavoitteen 
saavuttamista; vaatii IMO:ta etenemään 
pikaisesti lyhyen ja keskipitkän aikavälin 
toimenpiteiden hyväksymisessä ja 
auttamaan siten strategian tavoitteiden 
saavuttamisessa; korostaa, että ennen 
vuotta 2023 on tärkeää toteuttaa kiireellisiä 
lyhyen ja keskipitkän aikavälin 
toimenpiteitä; korostaa, että meriliikenteen 
päästöihin puuttumiseksi tarvittavia 
lisätoimenpiteitä ja -toimia, kuten hiilen 
hinnoitteluvälineitä, on tarkasteltava 
välittömästi alan vähäpäästöisen 
siirtymästrategian mukaisesti; katsoo näin 
ollen, että EU:n ja jäsenvaltioiden olisi 
seurattava tiiviisti IMO:n ensimmäisen 
strategian vaikutuksia ja täytäntöönpanoa; 
pitää myönteisenä ehdotusta EU:n 
asetukseksi, jolla otettaisiin 
asianmukaisella tavalla huomioon alusten 
polttoöljynkulutusta koskevien tietojen 
maailmanlaajuinen tiedonkeruujärjestelmä 
(MRV) ja IMO:n maailmanlaajuinen 
tiedonkeruujärjestelmä alusten 
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polttoöljynkulutuksesta; muistuttaa, että 
MRV on ensimmäinen vaihe kohti 
järjestelmää, jossa EU kykenee asettamaan 
pakollisia tavoitteita päästöjen 
vähentämiseksi; kehottaa komissiota osana 
vuoteen 2050 ulottuvaa hiilestä 
irtautumista koskevaa strategiaa 
mahdollisimman pian harkitsemaan EU:n 
lisätoimia, kuten meriliikenteen alan 
sisällyttämistä päästökauppajärjestelmään 
ja alusten tehokkuusnormien ja 
merkintöjen käyttöönottamista, ja 
ehdottamaan yhteistyöstrategiaa muiden 
mahdollisimman nopeaan toimintaan 
valmiiden osapuolten kanssa, jotta voidaan 
vähentää meriliikenteen päästöjä Pariisin 
sopimuksen lämpötilatavoitteen 
mukaisesti;
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