
AM\1193328FI.docx PE643.342v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

22.11.2019 B9-0174/51

Tarkistus 51
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, 
Martin Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
GUE/NGL-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
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. muistuttaa, että ilmastonmuutos on 
yksi ihmiskunnan suurimpia haasteita ja 
että kaikkien valtioiden ja toimijoiden 
kautta maailman on tehtävä parhaansa sen 
torjumiseksi; korostaa, että hyvissä ajoin 
tehty kansainvälinen yhteistyö, 
solidaarisuus sekä johdonmukainen ja 
tinkimätön sitoutuminen yhteisiin toimiin 
ovat ainoa ratkaisu koko maapallon 
tulevaisuuden turvaamista koskevan 
yhteisen vastuumme kantamiseen;

1. muistuttaa, että ilmastonmuutos on 
ihmiskunnan suurin haaste ja että kaikkien 
valtioiden ja toimijoiden kautta maailman 
on tehtävä parhaansa sen torjumiseksi; 
korostaa, että hyvissä ajoin tehty 
kansainvälinen yhteistyö, solidaarisuus 
sekä johdonmukainen ja tinkimätön 
sitoutuminen yhteisiin toimiin ovat ainoa 
ratkaisu koko maapallon tulevaisuuden 
turvaamista koskevan yhteisen vastuumme 
kantamiseen;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/52

Tarkistus 52
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, 
Martin Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
GUE/NGL-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
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 3 a. toteaa, että eteläisen 
pallonpuoliskon maat kantavat jo nyt sekä 
tulevaisuudessa suurimmaksi osaksi 
ilmastonmuutoksen taakan, että eteläisen 
pallonpuoliskon maat ovat 
haavoittuvampia ilmastonmuutoksen 
kielteisille vaikutuksille kuin pohjoisen 
pallonpuoliskon maat, että ne kärsivät jo 
menetyksistä ja vahingoista, että niillä on 
vähemmän valmiuksia sopeutua ja että ne 
ovat vaikuttaneet ilmastokriisiin selvästi 
vähemmän kuin pohjoisen 
pallonpuoliskon maat;
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22.11.2019 B9-0174/53

Tarkistus 53
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
GUE/NGL-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 EU:n kansallisesti 
määriteltyjen panosten saattamista ajan 
tasalle siten, että asetetaan koko unionin 
taloutta koskevaksi EU:n sisäisten 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistavoitteeksi 70 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, mieluiten vuoteen 
2040 mennessä, ja viimeistään vuonna 
2050; kehottaa myös muita globaaleja 
talouksia saattamaan kansallisesti 
määritellyt panoksensa ajan tasalle 
maailmanlaajuisten vaikutusten 
aikaansaamiseksi;
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22.11.2019 B9-0174/54

Tarkistus 54
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
GUE/NGL-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
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. odottaa, että Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmassa esitetään kattava ja 
kunnianhimoinen strategia hiilineutraalin 
Euroopan toteuttamiseksi viimeistään 
vuonna 2050, mukaan lukien tavoite EU:n 
sisäisten kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisestä 55 prosentilla vuoteen 
2030 mennessä; kehottaa komissiota 
mukauttamaan kaikkia asiaa koskevia 
politiikkojaan vastaavasti ja varsinkin 
ilmasto-, maatalous- ja 
koheesiopolitiikkojaan;

24. odottaa, että Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmassa esitetään kattava ja 
kunnianhimoinen strategia hiilineutraalin 
Euroopan toteuttamiseksi viimeistään 
vuonna 2050, mukaan lukien tavoite EU:n 
sisäisten kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisestä 70 prosentilla vuoteen 
2030 mennessä; kehottaa komissiota 
mukauttamaan kaikkia asiaa koskevia 
politiikkojaan vastaavasti ja varsinkin 
ilmasto-, maatalous- ja 
koheesiopolitiikkojaan;
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22.11.2019 B9-0174/55

Tarkistus 55
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, 
Martin Buschmann, Marisa Matias, João Ferreira, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, 
Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
GUE/NGL-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
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. pitää myönteisenä sitä, että Chile 
on yksi niistä kehittyvistä maista, jotka 
ovat onnistuneimmin toteuttaneet 
siirtymisen puhtaaseen energiaan, ja 
erityisesti sitä, että Chilessä 
aurinkoenergian tuotanto on kasvanut 
eniten maailmassa; katsoo, että Chilen 
sitoutumisen ilmastokriisiin puuttumiseen 
olisi toimittava esimerkkinä monille 
maille Etelä-Amerikassa ja eri puolilla 
maailmaa;

32. panee syvästi huolestuneena 
merkille Chilen tilanteen ja korostaa, että 
tarvitaan muutosvoimaista sosiaalista 
muutosta, jotta voidaan puuttua 
rakenteelliseen epätasapainoon ja 
varmistaa oikeudenmukainen 
energiasiirtymä, joka luo mahdollisuuksia 
kaikille, erityisesti syrjäytyneille ryhmille;
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22.11.2019 B9-0174/56

Tarkistus 56
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
GUE/NGL-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
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. panee merkille yhteistyöhön 
perustuvan toimintatavan merkityksen 
pyrittäessä saavuttamaan 
kunnianhimoisempia tuloksia 
ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen 
sopeutumisessa sekä kestävän kehityksen 
ja ympäristötavoitteiden 
loukkaamattomuuden edistämisessä; 
korostaa, että näillä pyrkimyksillä on 
saatava aikaan päästöjen kokonaisvähennys 
ja vältettävä päästöjen lisääntymistä 
kansallisesti määriteltyjen panosten 
kausien aikana tai niiden välillä; on 
huolissaan siitä, että Bonnissa pidetyssä 
ilmastonmuutossopimuksen 50:nnessä 
istuntojen välisessä kokouksessa 
saavutettiin vain vähän edistystä 
markkinamekanismien ja muiden kuin 
markkinamekanismien suhteen;

34. panee merkille yhteistyöhön 
perustuvan toimintatavan merkityksen 
pyrittäessä saavuttamaan 
kunnianhimoisempia tuloksia 
ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen 
sopeutumisessa sekä kestävän kehityksen 
ja ympäristötavoitteiden 
loukkaamattomuuden edistämisessä; 
korostaa, että näillä pyrkimyksillä on 
saatava aikaan päästöjen kokonaisvähennys 
ja vältettävä sekä kokonaispäästöjen että 
EU:n sisäisten päästöjen lisääntymistä 
kansallisesti määriteltyjen panosten 
kausien aikana tai niiden välillä; on 
huolissaan siitä, että Bonnissa pidetyssä 
ilmastonmuutossopimuksen 50:nnessä 
istuntojen välisessä kokouksessa 
saavutettiin vain vähän edistystä 
markkinamekanismien ja muiden kuin 
markkinamekanismien suhteen;
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22.11.2019 B9-0174/57

Tarkistus 57
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
GUE/NGL-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
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään Pariisin 
sopimuksen 6 artiklaan liittyviä tiukkoja ja 
vakaita kansainvälisiä sääntöjä; panee 
merkille lukuisat ongelmat, joita Kioton 
pöytäkirjan mukaiset puhtaan kehityksen 
mekanismin (CDM) ja yhteistoteutuksen 
hankkeet ovat aiheuttaneet 
ympäristötavoitteiden 
loukkaamattomuudelle ja kestävyydelle; 
kehottaa estämään porsaanreiät 
päästövähennysten tilinpidossa tai 
kaksinkertaisessa laskennassa sekä 
päästövähennysten lisäisyyden; on 
huolissaan Kioton pöytäkirjan nojalla 
liikkeelle laskettujen sallittujen 
päästömääräyksiköiden mahdollisesta 
käytöstä keinona päästä kansallisesti 
määriteltyjen panosten tavoitteisiin, koska 
tämä heikentäisi vakavalla tavalla 
6 artiklan mukaisesti vahvistettujen 
tulevien mekanismien 
ympäristötavoitteiden loukkaamattomuutta; 
korostaa, että uusien 
markkinamekanismien nojalla kaupattavien 
päästöoikeuksien on oltava lisäisiä ja 
lisättävä nykyisiin ja tuleviin kansallisesti 
määriteltyihin panoksiin sisältyviä 
hillintätoimia; kannattaa sitä, että osa 
6 artiklan mukaisten mekanismien tuotosta 

35. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään Pariisin 
sopimuksen 6 artiklaan liittyviä tiukkoja ja 
vakaita kansainvälisiä sääntöjä; panee 
merkille lukuisat ongelmat, joita Kioton 
pöytäkirjan mukaiset puhtaan kehityksen 
mekanismin (CDM) ja yhteistoteutuksen 
hankkeet ovat aiheuttaneet 
ympäristötavoitteiden 
loukkaamattomuudelle ja kestävyydelle; 
kehottaa estämään porsaanreiät 
päästövähennysten tilinpidossa tai 
kaksinkertaisessa laskennassa sekä 
päästövähennysten lisäisyyden; on 
huolissaan Kioton pöytäkirjan nojalla 
liikkeelle laskettujen sallittujen 
päästömääräyksiköiden mahdollisesta 
käytöstä keinona päästä kansallisesti 
määriteltyjen panosten tavoitteisiin, koska 
tämä heikentäisi vakavalla tavalla 
6 artiklan mukaisesti vahvistettujen 
tulevien mekanismien 
ympäristötavoitteiden loukkaamattomuutta; 
korostaa, että uusien 
markkinamekanismien nojalla kaupattavien 
päästöoikeuksien on oltava lisäisiä ja 
lisättävä nykyisiin ja tuleviin kansallisesti 
määriteltyihin panoksiin sisältyviä 
hillintätoimia; kannattaa sitä, että osa 
6 artiklan mukaisten mekanismien tuotosta 
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ohjataan alirahoitettuun 
sopeutumisrahastoon;

ohjataan alirahoitettuun 
sopeutumisrahastoon; kannattaa 
ihmisoikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa 
koskevien suojalausekkeiden 
sisällyttämistä kaikkiin 6 artiklan 
mukaisiin mekanismeihin sekä niitä 
yhteisöjä varten perustettavan 
valitusmekanismin täytäntöönpanoa, 
joihin näiden mekanismien 
täytäntöönpano vaikuttaa;
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22.11.2019 B9-0174/58

Tarkistus 58
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
GUE/NGL-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
35 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 35 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään sitä, että 
menetyksiä ja vahinkoja käsittelevän 
Varsovan kansainvälisen mekanismin 
uudelleentarkastelussa päästään 
tehokkaaseen lopputulokseen, joka johtaa 
kyseisen mekanismin kaikkien pilarien 
saattamiseen täysin toimintavalmiiksi, 
mukaan lukien kolmas pilari, joka koskee 
tukea ja ilmastorahoitusta menetysten ja 
vahinkojen kattamiseksi, ja 
varmistamaan, että kaikki EU:n politiikat 
sovitetaan yhteen ilmastovaikutusten 
torjumisen, minimoinnin ja käsittelemisen 
kanssa ja että ne eivät vahingossa 
heikennä näitä tavoitteita; 
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22.11.2019 B9-0174/59

Tarkistus 59
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, 
Martin Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, 
Martina Anderson, Marc Botenga, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
GUE/NGL-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
35 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 35 b. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita osallistumaan 
tuloksekkaasti sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevasta 
toimintasuunnitelmasta käytäviin 
neuvotteluihin ja siihen liittyviin 
työpajoihin COP 25 -kokouksessa, jotta 
voidaan varmistaa sukupuolten tasa-arvo 
(mukaan lukien kaikki syrjäytyneet 
ryhmät, naiset, tytöt ja transihmisten 
yhteisö) politiikan kehittämisessä ja 
täytäntöönpanossa ja vahvistaa naisten 
vaikutusvallan lisäämistä politiikan 
täytäntöönpanossa;

Or. en


