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22.11.2019 B9-0174/39

Tarkistus 39
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
ECR-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
Johdanto-osan 18 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 
COP 24 -ilmastokokouksen yhteydessä 
allekirjoitetun Sleesian julkilausuman 
yhteisvastuusta ja oikeudenmukaisesta 
siirtymästä,

– ottaa huomioon 
COP 24 -ilmastokokouksen yhteydessä 
allekirjoitetut Sleesian julkilausuman 
yhteisvastuusta ja oikeudenmukaisesta 
siirtymästä, Sleesian ministerikokouksen 
antaman metsiä ja ilmastonmuutosta 
koskevan Forests for Climate 
-julkilausuman sekä sähköistä 
liikkuvuutta ja päästötöntä liikennettä 
koskevan Driving Change Together 
-kumppanuuden,

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/40

Tarkistus 40
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
ECR-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
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että 6. maaliskuuta 2015 EU 
ja sen jäsenvaltiot esittivät suunnitellut 
kansallisesti määritellyt panoksensa 
ilmastonmuutossopimukseen, mikä 
merkitsee sitoutumista sitovaan 
vähennystavoitteeseen, jonka mukaan 
EU:n sisäisiä kasvihuonekaasupäästöjä 
vähennetään vuoteen 2030 mennessä 
vähintään 40 prosenttia vuoteen 1990 
verrattuna;

B. toteaa, että 6. maaliskuuta 2015 EU 
ja sen jäsenvaltiot esittivät suunnitellut 
kansallisesti määritellyt panoksensa 
ilmastonmuutossopimukseen, mikä 
merkitsee sitoutumista sitovaan 
vähennystavoitteeseen, jonka mukaan 
EU:n sisäisiä kasvihuonekaasupäästöjä 
vähennetään vuoteen 2030 mennessä 
vähintään 40 prosenttia vuoteen 1990 
verrattuna; ottaa huomioon, että tämä on 
laaja-alaisin suunniteltua kansallisesti 
määriteltyä panosta koskeva sitoumus 
maailman tärkeimpien talouksien 
joukossa;
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22.11.2019 B9-0174/41

Tarkistus 41
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
ECR-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
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Pariisin 
sopimuksen allekirjoittajien antamat 
tähänastiset sitoumukset eivät ole riittäviä 
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi; ottaa 
huomioon, että tämänhetkiset EU:n ja 
jäsenvaltioiden esittämät kansallisesti 
määritellyt panokset eivät ole Pariisin 
sopimuksessa asetettujen tavoitteiden 
mukaisia, minkä vuoksi niitä on 
tarkistettava;

C. ottaa huomioon, että Pariisin 
sopimuksen allekirjoittajien antamat 
tähänastiset sitoumukset eivät ole riittäviä 
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi; ottaa 
huomioon, että tämänhetkiset EU:n ja 
jäsenvaltioiden esittämät kansallisesti 
määritellyt panokset on tarkistettava 
päätöksen 1/CP.21 24 kohdan mukaisesti;
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22.11.2019 B9-0174/42

Tarkistus 42
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
ECR-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
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos vaikuttaa suhteettoman 
paljon kehitysmaihin, vaikka niiden 
hiilidioksidipäästöt ovat paljon pienemmät 
kuin kehittyneillä mailla;

L. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos vaikuttaa suhteettoman 
paljon kehitysmaihin ja kuitenkin niiden 
hiilidioksidipäästöt ovat suuremmat kuin 
kehittyneillä mailla; katsoo, että jaottelu 
”kehittyneisiin maihin” ja 
”kehitysmaihin” (liitteen I maat / liitteen I 
ulkopuoliset maat) ei ole enää perusteltu 
monenvälisissä ilmastotoimissa;

Or. en



AM\1193314FI.docx PE643.342v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

22.11.2019 B9-0174/43

Tarkistus 43
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
ECR-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
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa EU:n kunnianhimoisen ja 
osallistavan ilmastopolitiikan merkitystä, 
jotta voidaan toimia uskottavana ja 
luotettavana kumppanina 
maailmanlaajuisesti, sekä EU:n 
maailmanlaajuisen ilmastojohtajuuden 
säilyttämisen merkitystä; painottaa siksi, 
että EU:n on investoitava tutkimukseen ja 
teollisesti sovellettaviin innovaatioihin ja 
edistettävä niitä merkittävästi;

21. korostaa EU:n kunnianhimoisen ja 
osallistavan ilmastopolitiikan merkitystä, 
jotta voidaan toimia uskottavana ja 
luotettavana kumppanina 
maailmanlaajuisesti, sekä EU:n 
maailmanlaajuisen ilmastojohtajuuden 
säilyttämisen merkitystä; painottaa siksi, 
että EU:n on investoitava tutkimukseen ja 
teollisesti sovellettaviin innovaatioihin ja 
edistettävä niitä merkittävästi; panee 
kuitenkin merkille, että EU:n osuus koko 
maailman päästöistä on alle kymmenen 
prosenttia ja että se ei sen vuoksi pysty 
saamaan yksinään aikaan merkittäviä 
maailmanlaajuisia 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä;
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22.11.2019 B9-0174/44

Tarkistus 44
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
ECR-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
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa jälleen kerran EU:n 
johtajia tukemaan 12. ja 13. joulukuuta 
2019 pidettävässä Eurooppa-neuvoston 
kokouksessa EU:n pitkän aikavälin 
tavoitetta saada aikaan EU:n sisäisten 
kasvihuonekaasujen nollanettopäästöt 
mahdollisimman pian ja viimeistään 
vuonna 2050; kehottaa neuvoston 
puheenjohtajavaltiota ja komissiota 
ilmoittamaan tämän tavoitteen 
ilmastonmuutossopimuksen sihteeristölle 
mahdollisimman pian kokouksen jälkeen; 
korostaa, että vuoden 2030 tavoitetasoa 
on nostettava, jotta voidaan saada aikaan 
EU:n sisäisten kasvihuonekaasujen 
nollanettopäästöt vuoteen 2050 mennessä 
kustannustehokkaimmalla tavalla ja jotta 
voidaan välttää turvautuminen 
hiilenpoistoteknologioihin, jotka 
aiheuttaisivat merkittäviä riskejä 
ekosysteemeille, biologiselle 
monimuotoisuudelle ja 
elintarviketurvalle; korostaa, että 
luontopohjaiset ratkaisut ovat keskeinen 
väline EU:lle sen pyrkiessä saavuttamaan 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistavoitteensa; pitää 
valitettavana, että YK:n 
ilmastohuippukokous syyskuussa 2019 oli 
EU:lle hukkaan heitetty tilaisuus asettaa 
kunnianhimoisempia tavoitteita ja 
osoittaa johtajuutta Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden saavuttamisessa; pitää erittäin 

22. kehottaa EU:n johtajia tukemaan 
12. ja 13. joulukuuta 2019 pidettävässä 
Eurooppa-neuvoston kokouksessa EU:n 
pitkän aikavälin tavoitetta saada aikaan 
EU:n sisäisten kasvihuonekaasujen 
nollanettopäästöt mahdollisimman pian 
Pariisin sopimuksen mukaisesti; katsoo, 
että sopimuksen tällaisesta tavoitteesta 
olisi perustuttava kattavaan 
vaikutustenarviointiin ja selkeisiin 
rahoitussitoumuksiin oikeudenmukaista 
siirtymää varten ottaen huomioon 
ilmastonmuutoksen vaikutuksista eniten 
kärsivien alueiden valtavat tarpeet; katsoo 
myös, että tällaisesta tavoitteesta on 
sovittava yksimielisesti kaikkien 
jäsenvaltioiden kesken, kun otetaan 
huomioon sen pitkän aikavälin 
vaikutukset talouteen ja yhteiskuntiin; 
korostaa, että luontopohjaiset ratkaisut ovat 
keskeinen väline EU:lle sen pyrkiessä 
saavuttamaan kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistavoitteensa; pitää erittäin 
tärkeänä, että EU lähettää 
COP 25 -kokouksessa selkeän viestin siitä, 
että se on valmis vahvistamaan panostaan 
Pariisin sopimuksen tavoitteiden 
saavuttamisessa osana yhteisiä 
maailmanlaajuisia ponnisteluja;
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tärkeänä, että EU lähettää 
COP 25 -kokouksessa selkeän viestin siitä, 
että se on valmis vahvistamaan panostaan 
Pariisin sopimuksen tavoitteiden 
saavuttamisessa;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/45

Tarkistus 45
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
ECR-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
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kannattaa EU:n kansallisesti 
määriteltyjen panosten saattamista ajan 
tasalle siten, että asetetaan koko unionin 
taloutta koskevaksi EU:n sisäisten 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistavoitteeksi 55 prosenttia 
vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 
mennessä; kehottaa siksi EU:n johtajia 
tukemaan EU:n kansallisesti määriteltyjen 
panosten tavoitetason nostamista; katsoo, 
että tämä olisi tehtävä sisällyttämällä 
EU:n lainsäädäntöön tavoite 
ilmastoneutraaliuden saavuttamisesta 
mahdollisimman pian ja viimeistään 
vuonna 2050; kehottaa myös muita 
globaaleja talouksia saattamaan 
kansallisesti määritellyt panoksensa ajan 
tasalle maailmanlaajuisten vaikutusten 
aikaansaamiseksi;

23. kannattaa unionin kansallisesti 
määriteltyjen panosten saattamista ajan 
tasalle; kehottaa siksi EU:n johtajia 
tukemaan EU:n kansallisesti määriteltyjen 
panosten tavoitetason nostamista; kehottaa 
myös muita globaaleja talouksia 
saattamaan kansallisesti määritellyt 
panoksensa ajan tasalle maailmanlaajuisten 
vaikutusten aikaansaamiseksi;
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22.11.2019 B9-0174/46

Tarkistus 46
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
ECR-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
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. katsoo, että COP 25 -kokouksessa 
olisi määriteltävä uusi tavoitetaso sekä 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanossa että 
kansallisesti määriteltyjen panosten 
seuraavan kierroksen yhteydessä ja että 
siinä olisi näyttävä vahvempi sitoutuminen 
ilmastotoimiin kaikilla aloilla maalla ja 
valtamerissä;

36. katsoo, että COP 25 -kokouksessa 
olisi edistettävä uutta tavoitetasoa sekä 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanossa että 
kansallisesti määriteltyjen panosten 
seuraavan kierroksen yhteydessä ja että 
siinä olisi näyttävä vahvempi sitoutuminen 
ilmastotoimiin kaikilla aloilla maalla ja 
valtamerissä;
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22.11.2019 B9-0174/47

Tarkistus 47
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
ECR-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
53 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53 a. toteaa, että energiasiirtymän 
kustannuksista erityisesti kärsivien 
jäsenvaltioiden ja alojen, etenkin 
hiilikaivosalueiden ja energiavaltaisten 
alojen, rahoitustarpeet ovat merkittäviä; 
korostaa siksi, että tulevissa EU:n 
talousarvioissa on kohdennettava 
riittävästi varoja näiden alueiden ja alojen 
tarpeisiin ja varmistettava, ettei ketään 
jätetä jälkeen;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/48

Tarkistus 48
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
ECR-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
61 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

61. korostaa, että kaikkien osapuolten 
tosiasiallinen osallistuminen on tarpeen, 
jotta voidaan saavuttaa tavoite, jonka 
mukaan maapallon keskilämpötilan nousu 
rajoitetaan 1,5 celsiusasteeseen, mikä 
puolestaan edellyttää, että on käsiteltävä eri 
osapuolten etuja ja myös eturistiriitoja; 
toistaa tässä yhteydessä tukevansa sitä, että 
osana ilmastonmuutossopimusta otetaan 
käyttöön erityinen eturistiriitoja koskeva 
menettelytapa; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita johtamaan tätä prosessia 
rakentavalla tavalla vaarantamatta 
ilmastonmuutossopimuksen ja Pariisin 
sopimuksen tavoitteita;

61. korostaa, että kaikkien osapuolten 
tosiasiallinen osallistuminen on tarpeen, 
jotta voidaan saavuttaa tavoite, jonka 
mukaan maapallon keskilämpötilan nousu 
rajoitetaan Pariisin sopimuksen 
tavoitteissa täsmennetyn mukaiseksi, mikä 
puolestaan edellyttää, että on käsiteltävä eri 
osapuolten etuja ja myös eturistiriitoja; 
toistaa tässä yhteydessä tukevansa sitä, että 
osana ilmastonmuutossopimusta otetaan 
käyttöön erityinen eturistiriitoja koskeva 
menettelytapa; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita johtamaan tätä prosessia 
rakentavalla tavalla vaarantamatta 
ilmastonmuutossopimuksen ja Pariisin 
sopimuksen tavoitteita;
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22.11.2019 B9-0174/49

Tarkistus 49
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
ECR-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 
vähentämiseksi;

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 olisi mahdollisuuksien 
mukaan 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 
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vähentämiseksi;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/50

Tarkistus 50
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
ECR-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 tarvittaessa 
parlamentille ja neuvostolle tätä koskevia 
lainsäädäntöehdotuksia toimikautensa 
ensimmäisen puoliskon aikana;

Or. en


