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22.11.2019 B9-0174/26

Tarkistus 26
Marian-Jean Marinescu
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Vuonna 2019 Madridissa Espanjassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 25)

Päätöslauselmaesitys
65 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

65. korostaa, että liikenneala on ainoa 
ala, jonka päästöt ovat lisääntyneet 
vuoden 1990 jälkeen; korostaa, että tämä 
ei pitkällä aikavälillä ole 
hiilineutraaliustavoitteen mukaista, 
minkä vuoksi päästöjen tulee vähentyä 
enemmän ja nopeammin kaikilla 
yhteiskunnan aloilla, myös ilmailun ja 
merenkulun aloilla; palauttaa mieliin, että 
liikennealan on irtaannuttava hiilestä 
kokonaan viimeistään vuoteen 2050 
mennessä; huomauttaa komission 
analyysin osoittavan, että Kansainvälisen 
merenkulkujärjestön (IMO) ja 
Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön 
(ICAO) suunnittelemat tämänhetkiset 
maailmanlaajuiset tavoitteet ja 
toimenpiteet eivät täysimääräisesti 
toteutettuinakaan riittäisi tarvittaviin 
päästövähennyksiin ja että tarvitaan 
merkittäviä koko taloutta koskevan 
kasvihuonekaasujen 
nollanettopäästötavoitteen mukaisia 
lisätoimia; katsoo, että sen 
varmistamiseksi, että kansallisesti 
määritellyt panokset ovat Parisiin 
sopimuksessa edellytettyjen koko taloutta 
koskevien sitoumusten mukaisia, osapuolia 
olisi kannustettava sisällyttämään niihin 
kansainvälisen laiva- ja lentoliikenteen 
tuottamat päästöt sekä hyväksymään ja 
panemaan täytäntöön toimenpiteitä 
kansainvälisellä, alueellisella ja 
paikallisella tasolla näiden alojen päästöjen 

65. korostaa, että pitkän aikavälin 
kestävä kehitys edellyttää päästöjen 
vähentämistä kaikilla aloilla; muistuttaa, 
että liikennealan on pysyttävä sen 
nykyisellä kunnianhimoisella 
päästövähennyspolulla; huomauttaa, että 
tarvitaan koko taloutta koskevan 
nollanettopäästötavoitteen mukaisia 
merkittäviä lisätoimia; katsoo, että sen 
varmistamiseksi, että kansallisesti 
määritellyt panokset ovat Parisiin 
sopimuksessa edellytettyjen koko taloutta 
koskevien sitoumusten mukaisia, EU:n 
ulkopuolisia osapuolia olisi kannustettava 
sisällyttämään niihin kansainvälisen laiva- 
ja lentoliikenteen tuottamat päästöt sekä 
hyväksymään ja panemaan täytäntöön 
toimenpiteitä kansainvälisellä, alueellisella 
ja paikallisella tasolla näiden alojen 
päästöjen vähentämiseksi;
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vähentämiseksi;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/27

Tarkistus 27
Marian-Jean Marinescu
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Vuonna 2019 Madridissa Espanjassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 25)

Päätöslauselmaesitys
66 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

66. muistuttaa, että vuoteen 2020 
mennessä lentoliikenteen kansainvälisten 
päästöjen ennakoidaan olevan noin 
70 prosenttia suurempia kuin vuonna 
2005 ja nousevan vielä lisää 300–
700 prosenttia vuoteen 2050 mennessä; 
on huolestunut kansainvälistä 
lentoliikennettä koskevalle ICAO:n 
päästöhyvitysjärjestelmälle (CORSIA) 
asetetusta tavoitetasosta, kun otetaan 
huomioon meneillään oleva työ niiden 
standardien ja suositeltujen 
menettelytapojen vahvistamiseksi, joita on 
määrä noudattaa pantaessa järjestelmää 
täytäntöön vuodesta 2019 eteenpäin; 
korostaa, että nykyiset normit ovat 
epätyydyttäviä ja että CORSIAn 
heikentämistä entisestään ei voida 
hyväksyä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tekemään kaikkensa 
CORSIAn määräysten vahvistamiseksi ja 
tukemaan sellaisen pitkän aikavälin 
tavoitteen hyväksymistä, jolla ilmailualan 
päästöjä vähennetään merkittävästi samalla 
kun turvataan EU:n lainsäädännöllinen 
autonomia päästökauppadirektiivin 
täytäntöönpanossa; korostaa lisäksi, että 
ilmailun muihin kuin 
kasvihuonekaasupäästöihin on puututtava 
EU:n ja kansainvälisissä järjestelmissä;

66. muistuttaa, että maailmanlaajuiset 
kansainvälisen lentoliikenteen päästöt 
voivat kasvaa eksponentiaalisesti vuoteen 
2050 mennessä, jos nykyiset normit ja 
mallit pysyvät muuttumattomina, mikä 
johtuu lähinnä kasvavasta kysynnästä 
kehittyvillä markkinoilla, erityisesti 
Aasiassa, Lähi-idässä ja Intiassa; panee 
merkille, että kansainvälistä 
lentoliikennettä koskevan ICAO:n 
päästöhyvitysjärjestelmän (CORSIA) 
toimintaympäristö on vaikea, ja 
kannustaa siksi komissiota tekemään 
kaikkensa CORSIAn määräysten 
vahvistamiseksi ja tukemaan ilmailualan 
päästöjen vähentämistä koskevan pitkän 
aikavälin tavoitteen hyväksymistä; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tekemään kaikkensa CORSIAn määräysten 
vahvistamiseksi ja tukemaan sellaisen 
pitkän aikavälin tavoitteen hyväksymistä, 
jolla ilmailualan päästöjä vähennetään 
merkittävästi samalla kun turvataan EU:n 
lainsäädännöllinen autonomia 
päästökauppadirektiivin 
täytäntöönpanossa; korostaa lisäksi, että 
ilmailun muihin kuin 
kasvihuonekaasupäästöihin on puututtava 
EU:n ja kansainvälisissä järjestelmissä;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/28

Tarkistus 28
Marian-Jean Marinescu
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Vuonna 2019 Madridissa Espanjassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 25)

Päätöslauselmaesitys
66 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

66 a. korostaa, ettei EU:n 
päästökauppajärjestelmä eikä CORSIA 
kata muita kuin hiilidioksidipäästöjä; 
toteaa, että päästövähennykset 
kansallisten politiikan välineiden sekä 
kahden- tai monenvälisten 
ilmailusopimusten avulla saattaisivat 
parantaa CORSIAn ja EU:n 
päästökauppajärjestelmän 
mahdollisuuksia olla kestokykyisiä 
vähentämällä riskiä hiilipäästöoikeuksien 
hintojen noususta, mikä itsessään 
saattaisi vahingoittaa sekä teollisuutta 
että kuluttajia; korostaa, että tehokkaat 
kansallisen politiikan välineet ja kahden- 
tai monenväliset ilmailusopimukset (sekä 
muut kansainväliset järjestelmät) voivat 
myös lisätä mahdollisuuksia päästä 
maailmanlaajuiseen sopimukseen, johon 
sisältyisi korkeampi 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysaste 
CORSIAn kautta vuoden 2027 jälkeen tai 
EU:n päästökauppajärjestelmän kautta 
vuoden 2030 jälkeen tai näiden kahden 
yhdistelmän kautta, mikä johtaa 
lentoliikennemäärien vähenemiseen ja 
sen johdosta sekä hiilidioksidipäästöjen 
että muiden päästöjen vähenemiseen;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/29

Tarkistus 29
Marian-Jean Marinescu
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Vuonna 2019 Madridissa Espanjassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 25)

Päätöslauselmaesitys
66 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 66 b. pitää erittäin valitettavana, että 
ilmailun kasvun syyttäminen päästöjen 
lisääntymisestä saattaisi johtaa 
lentohäpeää koskevien trendien kasvuun, 
johon liittyy selviä vaaroja taloudellemme, 
vauraudellemme, työpaikoillemme ja 
matkailullemme, mikä puolestaan saattaa 
haitata kestävää kehitystä tulevia 
sukupolvia varten;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/30

Tarkistus 30
Marian-Jean Marinescu
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Vuonna 2019 Madridissa Espanjassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 25)

Päätöslauselmaesitys
66 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 66 c. ilmaisee huolensa siitä, että 
päästöjen kasvun torjumiseksi ei ole 
täysin kansainvälisiä teknologisia 
lähestymistapoja yhtenäisen 
eurooppalaisen ilmatilan ja Avoin taivas 
-aloitteiden tapaan, joita molempia 
voidaan ulottaa laajemmalle, ainakin 
kattamaan tärkeimmät ilmailualan 
kumppanit, kuten EU, Yhdysvallat, 
Kanada, Mercosur, Lähi-idän maat, 
Kiina, Japani ja ASEANin 
kumppanimaat; painottaa, että 
erityyppisiä perustasoja vasten asetettujen 
erilaisten tavoitteiden olemassaolo 
vaikeuttaa asiaa koskevien hillintä- ja 
sopeutumisstrategioiden käyttöä, mukaan 
lukien innovatiiviset vastaukset 
ilmastonmuutoksen vaaroihin;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/31

Tarkistus 31
Marian-Jean Marinescu
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Vuonna 2019 Madridissa Espanjassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 25)

Päätöslauselmaesitys
67 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

67. palauttaa mieliin oikeudellisen 
velvoitteen, jonka mukaan komission on 
esitettävä 12 kuukauden kuluessa siitä, 
kun ICAO on hyväksynyt asiaa koskevat 
välineet, ja ennen kuin CORSIAn 
toiminta alkaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomus, jossa se tarkastelee 
muun muassa CORSIAn tavoitetasoa ja 
yleistä ympäristötavoitteiden 
loukkaamattomuutta, mukaan lukien sen 
yleinen tavoitetaso Pariisin sopimuksen 
päämäärien suhteen; korostaa, että 
Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat 
lainsäädäntövallan käyttäjinä ainoat 
toimielimet, jotka voivat päättää 
mahdollisista tulevista muutoksista 
päästökauppadirektiiviin; korostaa 
kuitenkin, että päästökauppadirektiiviin 
olisi tehtävä ainoastaan sellaisia 
muutoksia, jotka ovat yhteensopivia koko 
EU:n taloutta koskevan 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumuksen kanssa, ja että 
tähän sitoumukseen ei sisälly 
päästöhyvitysten käyttö vuoden 2020 
jälkeen;

Poistetaan.

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/32

Tarkistus 32
Marian-Jean Marinescu
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Vuonna 2019 Madridissa Espanjassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 25)

Päätöslauselmaesitys
68 kohta

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 

68. 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 on tärkeää toteuttaa 
kiireellisiä lyhyen ja keskipitkän aikavälin 
toimenpiteitä; korostaa, että meriliikenteen 
päästöihin puuttumiseksi tarvittavia 
lisätoimenpiteitä ja -toimia, kuten hiilen 
hinnoitteluvälineitä, on tarkasteltava 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 
polttoöljynkulutuksesta; muistuttaa, että 
MRV on ensimmäinen vaihe kohti 
järjestelmää, jossa EU kykenee asettamaan 
tavoitteita päästöjen vähentämiseksi; 
kehottaa komissiota osana vuoteen 2050 



AM\1193313FI.docx PE643.342v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

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; 

ulottuvaa hiilestä irtautumista koskevaa 
strategiaa harkitsemaan alusten 
tehokkuusnormien ja merkintöjen 
käyttöönottamista, ja ehdottamaan 
yhteistyöstrategiaa muiden 
mahdollisimman nopeaan toimintaan 
valmiiden osapuolten kanssa, jotta voidaan 
vähentää meriliikenteen päästöjä Pariisin 
sopimuksen lämpötilatavoitteen 
mukaisesti;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/33

Tarkistus 33
Marian-Jean Marinescu
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Vuonna 2019 Madridissa Espanjassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 25)

Päätöslauselmaesitys
68 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 68 a. pitää myönteisenä sopimusta 
alusten kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä koskevasta ensimmäisestä 
IMO:n strategiasta, sillä se on alan 
ensimmäinen askel, jolla pyritään 
edistämään Pariisin sopimuksessa 
asetetun lämpötilatavoitteen 
saavuttamista; kehottaa EU:ta ja 
jäsenvaltioita seuraamaan tiiviisti IMO:n 
sopimuksen vaikutusta ja 
täytäntöönpanoa; kehottaa harkitsemaan 
ympäristöystävällisempien polttoaineiden 
nopeaa käyttöönottoa ja käyttöä erityisesti 
rannikon läheisyydessä purjehdittaessa; 
pitää valitettavana, että IMO ei ole tähän 
mennessä edistynyt lyhyen ja keskipitkän 
aikavälin toimenpiteiden hyväksymisessä 
strategian tavoitteiden saavuttamiseksi; 
korostaa, että ennen vuotta 2023 on 
tärkeää toteuttaa kiireellisiä lyhyen ja 
keskipitkän aikavälin toimenpiteitä; 
korostaa, että meriliikenteen päästöihin 
puuttumiseksi tarvitaan lisätoimenpiteitä 
ja -toimia, ja kehottaa siksi EU:ta ja 
jäsenvaltioita seuraamaan tiiviisti IMO:n 
sopimuksen vaikutusta ja 
täytäntöönpanoa; kehottaa komissiota 
harkitsemaan EU:n lisätoimia osana 
hiilestä irtautumista vuonna 2050 
koskevaa strategiaansa, jotta voidaan 
vähentää meriliikenteen päästöjä Pariisin 
sopimuksessa asetetun lämpötilatavoitteen 
mukaisesti ja edistää investointeja 
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päästöttömiin aluksiin ja tarvittavaan sen 
mahdollistavaan infrastruktuuriin; 
kehottaa kehittämään ja ottamaan 
käyttöön kansainvälisen meriliikenteen 
päästöhyvitysjärjestelmän, kuten 
CORSIAn avulla on tehty 
kansainvälisessä lentoliikenteessä;

Or. en



AM\1193313FI.docx PE643.342v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

22.11.2019 B9-0174/34

Tarkistus 34
Marian-Jean Marinescu
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Vuonna 2019 Madridissa Espanjassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 25)

Päätöslauselmaesitys
69 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

69. korostaa, että päästöjen 
vähentämiseksi on jo olemassa 
yksinkertaisia ratkaisuja, kuten 
nopeusrajoitusten alentaminen tai päästöjen 
valvonta-alueiden perustaminen, joista 
määrätään kansainvälisessä MARPOL-
yleissopimuksessa; toteaa, että hiilestä 
irtautumisen strategian ja Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman olisi 
edistettävä investointeja, kunnianhimoista 
tutkimusta päästöttömistä aluksista ja 
vihreistä aluksista, joissa on 
ympäristöystävällisiä komponentteja, 
parempi jätehuolto ja parempi vesihuolto, 
sekä infrastruktuurin parannuksia, kuten 
satamien sähköistäminen, joita tarvitaan 
markkinoiden laajentamiseksi ennen vuotta 
2030;

69. korostaa, että päästöjen 
vähentämiseksi on jo olemassa 
yksinkertaisia ratkaisuja, kuten 
nopeusrajoitusten alentaminen tai päästöjen 
valvonta-alueiden perustaminen, joista 
määrätään kansainvälisessä MARPOL-
yleissopimuksessa; toteaa, että hiilestä 
irtautumisen strategian ja Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman olisi 
edistettävä investointeja, päästöttömyyttä, 
parempaa jätehuoltoa ja vesihuoltoa 
koskevaa kunnianhimoista tutkimusta 
sekä infrastruktuurin parannuksia, kuten 
satamien sähköistäminen, joita tarvitaan 
markkinoiden laajentamiseksi ennen vuotta 
2030;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/35

Tarkistus 35
Marian-Jean Marinescu
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Vuonna 2019 Madridissa Espanjassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 25)

Päätöslauselmaesitys
69 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 69 a. kehottaa nopeasti lisäämään 
vaihtoehtoisten polttoaineiden 
tutkimukseen ja markkinoille 
saattamiseen tarkoitettua rahoitusta; 
huomauttaa, että vaihtoehtoisten 
polttoaineiden markkinoille pääsyn ja 
käytön edistämisellä olisi aina oltava 
etusija polttoaineiden lisäverotukseen 
nähden;

Or. en
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Tarkistus 36
Peter Liese
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Vuonna 2019 Madridissa Espanjassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 25)

Päätöslauselmaesitys
72 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

72. huomauttaa, että noin 60 prosenttia 
maailman metaanipäästöistä on peräisin 
maatalouden, kaatopaikkojen ja 
jätevesihuollon kaltaisista lähteistä sekä 
fossiilisten polttoaineiden tuotannosta ja 
siirrosta putkien avulla; muistuttaa, että 
metaani on vaikutukseltaan merkittävä 
kasvihuonekaasu, jonka lämmitysvaikutus 
sadan vuoden aikana on 28-kertainen 
hiilidioksidiin verrattuna; muistuttaa 
komissiota sen oikeudellisesta 
velvollisuudesta tarkastella 
mahdollisimman pian toimintapoliittisia 
vaihtoehtoja metaanipäästöjen 
vähentämiseksi pikaisesti osana EU:n 
strategista metaanisuunnitelmaa; kehottaa 
komissiota esittämään parlamentille ja 
neuvostolle tätä koskevia 
lainsäädäntöehdotuksia toimikautensa 
ensimmäisen puoliskon aikana;

72. huomauttaa, että noin 60 prosenttia 
maailman metaanipäästöistä on peräisin 
maatalouden, kaatopaikkojen ja 
jätevesihuollon kaltaisista lähteistä sekä 
fossiilisten polttoaineiden tuotannosta ja 
siirrosta putkien avulla; muistuttaa, että 
metaani on vaikutukseltaan merkittävä 
kasvihuonekaasu, jonka lämmitysvaikutus 
sadan vuoden aikana on 28-kertainen 
hiilidioksidiin verrattuna; muistuttaa 
komissiota sen oikeudellisesta 
velvollisuudesta tarkastella 
mahdollisimman pian toimintapoliittisia 
vaihtoehtoja metaanipäästöjen 
vähentämiseksi pikaisesti osana EU:n 
strategista metaanisuunnitelmaa; kehottaa 
komissiota esittämään parlamentille ja 
neuvostolle tätä koskevia asiaankuuluvia 
lainsäädäntöehdotuksia toimikautensa 
ensimmäisen puoliskon aikana;
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Tarkistus 37
Peter Liese
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Vuonna 2019 Madridissa Espanjassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 25)

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. muistuttaa, että YMP:stä ei pitäisi 
enää myöntää tukia ympäristölle ja 
ilmastolle haitalliseen toimintaan, mukaan 
lukien turvemaiden kuivatus ja 
kasteluveden liikaotto, eikä 
maatalousalueella kasvavista puista saisi 
rangaista;

45. muistuttaa, että olisi lopetettava 
ympäristölle ja ilmastolle haitallisten 
käytäntöjen tukeminen YMP:stä, mukaan 
lukien turvemaiden kuivatus ja 
kasteluveden liikaotto, eikä 
maatalousalueella kasvavista puista saisi 
rangaista;
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