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22.11.2019 B9-0174/60

Tarkistus 60
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, Manuel Bompard, Manon Aubry
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. pitää myönteisenä 
ilmastonmuutokseen sopeutumista 
koskevan EU:n strategian 
täytäntöönpanosta julkaistua komission 
kertomusta, jossa todetaan, että kaikissa 
strategian kahdeksassa yksittäisessä 
toimessa on tapahtunut hieman edistystä; 
panee kuitenkin merkille, että 
maailmanlaajuisista 
päästövähennyspyrkimyksistä huolimatta 
ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat 
vääjäämättömiä ja lisäsopeutustoimet ovat 
elintärkeitä; kehottaa siksi komissiota 
tarkistamaan strategiaa, koska kertomuksen 
päätelmissä todetaan, että EU on edelleen 
altis ilmastovaikutuksille sekä rajojensa 
sisä- että ulkopuolella; korostaa, että 
tarvitaan vakuutusalan investointeja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä 
julkisia ja yksityisiä investointeja 
tutkimukseen ja innovointiin; katsoo, että 
ihmisten terveyden ja turvallisuuden 
suojelu, biologisen monimuotoisuuden 
vähenemisen pysäyttäminen ja kaupunkien 
sopeutumisen edistäminen ovat 
painopisteitä;

40. pitää myönteisenä 
ilmastonmuutokseen sopeutumista 
koskevan EU:n strategian 
täytäntöönpanosta julkaistua komission 
kertomusta, jossa todetaan, että kaikissa 
strategian kahdeksassa yksittäisessä 
toimessa on tapahtunut hieman edistystä; 
panee kuitenkin merkille, että 
maailmanlaajuisista 
päästövähennyspyrkimyksistä huolimatta 
ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat 
vääjäämättömiä ja lisäsopeutustoimet ovat 
elintärkeitä; kehottaa siksi komissiota 
tarkistamaan strategiaa, koska kertomuksen 
päätelmissä todetaan, että EU on edelleen 
altis ilmastovaikutuksille sekä rajojensa 
sisä- että ulkopuolella; korostaa, että 
tarvitaan vakuutusalan investointeja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä 
julkisia ja yksityisiä investointeja 
tutkimukseen ja innovointiin; katsoo, että 
ihmisten terveyden ja turvallisuuden 
suojelu, biologisen monimuotoisuuden 
vähenemisen ja maaperän huonontumisen 
pysäyttäminen ja kaupunkien sopeutumisen 
edistäminen ovat painopisteitä;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/61

Tarkistus 61
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, Manuel Bompard, Manon Aubry
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. muistuttaa, että sopeutumistoimet 
ovat välttämättömiä kaikissa maissa, jos 
halutaan minimoida ilmastonmuutoksen 
kielteiset vaikutukset ja hyödyntää kaikin 
tavoin ilmastonmuutokseen sopeutuvan 
kasvun ja kestävän kehityksen 
mahdollisuudet; painottaa, että kansallisten 
sopeutumissuunnitelmien ja -toimien 
kehityksen ja tehokkuuden arvioimiseksi 
olisi kehitettävä yhdenmukaisia 
järjestelmiä ja välineitä; pitää valitettavana, 
että jäsenvaltioiden luonnoksissa 
kansallisiksi energia- ja 
ilmastosuunnitelmiksi ei esitetty 
energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa 
koskevia kunnianhimoisia tavoitteita; 
muistuttaa, että uusiutuvat energialähteet, 
kuten uusiutuva merienergia, kuuluvat 
osana kiertotalouteen ja ovat ratkaisu 
ilmastonmuutoksen vaikutusten 
hillitsemiseen ja niihin sopeutumiseen; 
kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan 
kansallisia energia- ja 
ilmastosuunnitelmiaan Pariisin sopimuksen 
panemiseksi täysimääräisesti täytäntöön;

42. muistuttaa, että sopeutumistoimet 
ovat välttämättömiä kaikissa maissa, jos 
halutaan minimoida ilmastonmuutoksen 
kielteiset vaikutukset ja hyödyntää kaikin 
tavoin ilmastonmuutokseen sopeutuvan 
kasvun ja kestävän kehityksen 
mahdollisuudet; painottaa, että kansallisten 
sopeutumissuunnitelmien ja -toimien 
kehityksen ja tehokkuuden arvioimiseksi 
olisi kehitettävä yhdenmukaisia 
järjestelmiä ja välineitä; pitää valitettavana, 
että jäsenvaltioiden luonnoksissa 
kansallisiksi energia- ja 
ilmastosuunnitelmiksi ei esitetty 
energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa 
koskevia kunnianhimoisia tavoitteita eikä 
niihin sisältynyt tietoja sukupuolten tasa-
arvon varmistamisesta, vaikka niitä oli 
pyydetty sisällyttämään tällaisia tietoja; 
muistuttaa, että uusiutuvat energialähteet, 
kuten uusiutuva merienergia, kuuluvat 
osana kiertotalouteen ja ovat ratkaisu 
ilmastonmuutoksen vaikutusten 
hillitsemiseen ja niihin sopeutumiseen; 
korostaa myös, että osallistavat kehitys- ja 
täytäntöönpanoprosessit, joissa on 
mukana kaikkien syrjäytyneiden 
yhteisöjen jäseniä, naisia sekä 
transihmisten yhteisöjen ja 
alkuperäiskansojen edustajia, auttavat 
yksilöimään yhteisön tarpeita ja 
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mahdollistavat parhaiden käytäntöjen 
jakamisen, jotta mahdollistetaan 
oikeudenmukainen energiasiirtymä; 
kehottaa siksi jäsenvaltioita vahvistamaan 
kansallisia energia- ja 
ilmastosuunnitelmiaan Pariisin sopimuksen 
panemiseksi täysimääräisesti täytäntöön;
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22.11.2019 B9-0174/62

Tarkistus 62
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, GUE/NGL
Vuonna 2019 Madridissa Espanjassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 25)

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. toteaa, että EU ja sen jäsenvaltiot 
ovat suurimpia julkisen ilmastorahoituksen 
tarjoajia; panee tyytyväisenä merkille, että 
COP 24 -kokouksessa päätettiin vuodesta 
2025 alkaen sovellettavasta uudesta 
kunnianhimoisemmasta tavoitteesta, joka 
menee pidemmälle kuin nykyinen sitoumus 
ottaa käyttöön 100 miljardia dollaria 
vuodessa vuodesta 2020 alkaen; ilmaisee 
kuitenkin huolensa siitä, että kehittyneiden 
maiden tämänhetkiset sitoumukset eivät 
edelleenkään vastaa läheskään niiden 
yhteistä tavoitetta, joka on 100 miljardia 
dollaria vuodessa; odottaa kehittyvien 
talouksien osallistuvan vuodesta 2025 
alkaen kansainvälisen ilmastorahoituksen 
lisäämiseen tulevaisuudessa;

46. toteaa, että EU ja sen jäsenvaltiot 
ovat suurimpia julkisen ilmastorahoituksen 
tarjoajia; panee tyytyväisenä merkille, että 
COP 24 -kokouksessa päätettiin vuodesta 
2025 alkaen sovellettavasta uudesta 
kunnianhimoisemmasta tavoitteesta, joka 
menee pidemmälle kuin nykyinen sitoumus 
ottaa käyttöön 100 miljardia dollaria 
vuodessa vuodesta 2020 alkaen; ilmaisee 
kuitenkin huolensa siitä, että hillintä- ja 
sopeutumistoimiin myönnetty 
ilmastorahoitus ei ole tasapainossa, 
vaikka Pariisin sopimuksen 9 artiklassa 
todetaan, että maiden olisi pyrittävä 
tähän, ja on lisäksi huolissaan siitä, että 
kehittyneiden maiden tämänhetkiset 
sitoumukset eivät edelleenkään vastaa 
läheskään niiden yhteistä tavoitetta, joka 
on 100 miljardia dollaria vuodessa, ja että 
ne ovat ensisijaisesti lainoja eivätkä 
avustuksia; pitää valitettavana, että 
sopeutumistoimiin tarkoitettu 
ilmastorahoitus on vielä hyvin vähäistä 
verrattuna hillintätoimien rahoitukseen ja 
että menetysten ja vahinkojen 
käsittelemiseen ei ole myönnetty 
ilmastorahoitusta; odottaa kehittyvien 
talouksien osallistuvan vuodesta 2025 
alkaen kansainvälisen ilmastorahoituksen 
lisäämiseen tulevaisuudessa;
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22.11.2019 B9-0174/63

Tarkistus 63
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, Manuel Bompard, Manon Aubry
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. korostaa, että EU:n talousarviossa 
olisi otettava johdonmukaisesti huomioon 
EU:n antamat kestävää kehitystä koskevat 
kansainväliset sitoumukset sekä sen 
keskipitkän ja pitkän aikavälin ilmasto- ja 
energiatavoitteet ja että sillä ei pitäisi 
haitata kyseisiä tavoitteita tai vaikeuttaa 
niiden täytäntöönpanoa; kehottaa siksi 
komissiota varmistamaan EU:n 
investointien kestävyyden ilmaston ja 
biologisen monimuotoisuuden kannalta ja 
esittämään tarvittaessa yhdenmukaisia ja 
sitovia sääntöjä; vaatii komissiota 
varmistamaan, että seuraava monivuotinen 
rahoituskehys on täysin Pariisin 
sopimuksen mukainen ja että mitkään 
menot eivät saa olla ristiriidassa sen 
kanssa; pitää tärkeänä vihreän 
ilmastorahaston lisärahoitusta ja kannustaa 
jäsenvaltioita vähintään 
kaksinkertaistamaan maksuosuutensa 
alustavaa varojen käyttöönottoa varten; 
kehottaa Euroopan investointipankkia 
lopettamaan nopeasti lainat fossiilisia 
polttoaineita koskeville hankkeille paitsi 
silloin, kun kaasua käytetään yhdessä 
uusiutuvien energialähteiden kanssa 
siirtymävaiheen teknologiana hiilen 
korvaamiseksi, kun muita vaihtoehtoja ei 
ole, kun otetaan käyttöön suojatoimia 
lukkiutumisvaikutusten välttämiseksi ja 

52. korostaa, että EU:n talousarviossa 
olisi otettava johdonmukaisesti huomioon 
EU:n antamat kestävää kehitystä koskevat 
kansainväliset sitoumukset, sen keskipitkän 
ja pitkän aikavälin ilmasto- ja 
energiatavoitteet sekä menetyksiä ja 
vahinkoja käsittelevä Varsovan 
kansainvälinen mekanismi ja että sillä ei 
pitäisi haitata kyseisiä tavoitteita tai 
vaikeuttaa niiden täytäntöönpanoa; 
kehottaa siksi komissiota varmistamaan 
EU:n investointien kestävyyden ilmaston ja 
biologisen monimuotoisuuden kannalta ja 
esittämään tarvittaessa yhdenmukaisia ja 
sitovia sääntöjä; vaatii komissiota 
varmistamaan, että seuraava monivuotinen 
rahoituskehys on täysin Pariisin 
sopimuksen mukainen ja että mitkään 
menot eivät saa olla ristiriidassa sen 
kanssa; pitää tärkeänä vihreän 
ilmastorahaston lisärahoitusta ja kannustaa 
jäsenvaltioita vähintään 
kaksinkertaistamaan maksuosuutensa 
alustavaa varojen käyttöönottoa varten; 
kehottaa Euroopan investointipankkia 
lopettamaan nopeasti lainat fossiilisia 
polttoaineita koskeville hankkeille ja 
pyytää jäsenvaltioita soveltamaan samaa 
periaatetta vientiluottotakuisiin; kehottaa 
antamaan julkisia takuita vihreille 
investoinneille sekä vihreää rahoitusta 
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kun toteutetaan toimia sen 
varmistamiseksi, että 
päästövähennyspolku pysyy Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisena; 
pyytää jäsenvaltioita soveltamaan samaa 
periaatetta vientiluottotakuisiin; kehottaa 
antamaan julkisia takuita vihreille 
investoinneille sekä vihreää rahoitusta 
koskevia tunnuksia ja veroetuja vihreille 
investointirahastoille ja vihreiden 
joukkovelkakirjojen liikkeeseen 
laskemiselle; korostaa, että tutkimukseen ja 
teollisesti sovellettaviin innovaatioihin 
tarvitaan tavoitteellisempaa rahoitusta;

koskevia tunnuksia ja veroetuja vihreille 
investointirahastoille ja vihreiden 
joukkovelkakirjojen liikkeeseen 
laskemiselle; korostaa, että tutkimukseen ja 
teollisesti sovellettaviin innovaatioihin 
tarvitaan tavoitteellisempaa rahoitusta;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/64

Tarkistus 64
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, GUE/NGL
Vuonna 2019 Madridissa Espanjassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 25)

Päätöslauselmaesitys
52 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52 a. pitää valitettavana, että energia-
alaa koskevan Euroopan 
investointipankin lainanantopolitiikan 
äskettäinen tarkistus, jonka mukaan 
fossiilisia polttoaineita koskevien 
hankkeiden rahoitus lopetetaan 
vaiheittain vuodesta 2021 alkaen, antaa 
sille kuitenkin mahdollisuuden hyväksyä 
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
neljänteen luetteloon sisältyviä 
kaasuinfrastruktuurihankkeita, joille on 
myönnetty yhteisrahoitusta EU:n 
talousarviosta, vuoden 2021 loppuun 
saakka; korostaa, että 
infrastruktuuripäätökset luovat 
polkuriippuvuutta, ja kehottaa siksi 
lopettamaan kaiken uuden fossiilisten 
polttoaineiden infrastruktuurin 
kehittämisen, mukaan lukien nesteytetyn 
maakaasun infrastruktuuri;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/65

Tarkistus 65
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Marc Botenga, Pernando Barrena 
Arza, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manuel Bompard, 
Manon Aubry
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
53 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53. korostaa, että on tärkeää toteuttaa 
oikeudenmukainen siirtymä 
ilmastoneutraaliin talouteen ja että 
tarvitaan ennakoivaa ja osallistavaa 
toimintatapaa, jotta voidaan varmistaa, että 
kansalaiset hyötyvät siirtymästä, ja tukea 
heikoimmassa asemassa olevia alueita ja 
yhteisöjä; katsoo, että oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston perustaminen on yksi 
niistä välineistä, joita voidaan käyttää EU:n 
tasolla takaamaan osallistava ja tietoon 
perustuva siirtymä niille EU:n kansalaisille 
ja alueille, joihin hiilestä irtautuminen 
vaikuttaa eniten, kuten siirtymävaiheessa 
oleville hiilikaivosalueille; toteaa, että 
korvausrahastot eivät yksin takaa 
oikeudenmukaista siirtymää ja että kaiken 
siirtymäpolitiikan ytimessä olisi oltava 
kattava EU:n strategia näiden EU:n 
alueiden kehittämiseksi ja 
nykyaikaistamiseksi ja siirtymäprosessin 
eturintamassa olevien tukemiseksi; on sitä 
mieltä, että EU:n ilmastosiirtymän on 
oltava ekologisesti, taloudellisesti ja 
sosiaalisesti kestävää; kehottaa EU:ta ja 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön asiaa 
koskevia asianmukaisia politiikkatoimia ja 
rahoitusta, joiden ehtona on asianomaisten 
jäsenvaltioiden koko talouden hiilestä 
irtautumista koskevat lyhyen ja pidemmän 

53. korostaa, että on tärkeää toteuttaa 
oikeudenmukainen siirtymä 
ilmastoneutraaliin talouteen ja että 
tarvitaan ennakoivaa ja osallistavaa 
toimintatapaa, jotta voidaan varmistaa, että 
kansalaiset hyötyvät siirtymästä, ja tukea 
heikoimmassa asemassa olevia alueita ja 
yhteisöjä; katsoo, että oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston perustaminen on yksi 
niistä välineistä, joita voidaan käyttää EU:n 
tasolla takaamaan osallistava ja tietoon 
perustuva siirtymä niille EU:n kansalaisille 
ja alueille, joihin hiilestä irtautuminen 
vaikuttaa eniten, kuten siirtymävaiheessa 
oleville hiilikaivosalueille; toteaa, että 
korvausrahastot eivät yksin takaa 
oikeudenmukaista siirtymää ja että kaiken 
siirtymäpolitiikan ytimessä olisi oltava 
kattava EU:n strategia näiden EU:n 
alueiden kehittämiseksi ja 
nykyaikaistamiseksi ja siirtymäprosessin 
eturintamassa olevien tukemiseksi; on sitä 
mieltä, että EU:n ilmastosiirtymän on 
oltava ekologisesti, taloudellisesti ja 
sosiaalisesti kestävää; kehottaa EU:ta ja 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön asiaa 
koskevia asianmukaisia politiikkatoimia ja 
rahoitusta, joiden ehtona on asianomaisten 
jäsenvaltioiden koko talouden hiilestä 
irtautumista koskevat lyhyen ja pidemmän 
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aikavälin sitoumukset, jotka ovat selkeitä, 
uskottavia ja täytäntöönpanokelpoisia, 
mukaan lukien sellaisten konkreettisten 
politiikkatoimien sisällyttäminen niiden 
lopullisiin kansallisiin energia- ja 
ilmastosuunnitelmiin, joilla pyritään 
vaiheittain luopumaan hiilestä aikataulussa, 
joka vastaa EU:n sitoumusta pitää ilmaston 
lämpeneminen Pariisin sopimuksen pitkän 
aikavälin tavoitteiden ja vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisena;

aikavälin sitoumukset, jotka ovat selkeitä, 
uskottavia ja täytäntöönpanokelpoisia, 
mukaan lukien sellaisten konkreettisten 
politiikkatoimien sisällyttäminen niiden 
lopullisiin kansallisiin energia- ja 
ilmastosuunnitelmiin, joilla pyritään 
vaiheittain luopumaan hiilestä, muista 
fossiilisista polttoaineista ja fossiilisten 
polttoaineiden tuista aikataulussa, joka 
vastaa EU:n sitoumusta pitää ilmaston 
lämpeneminen Pariisin sopimuksen pitkän 
aikavälin tavoitteiden ja vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisena;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/66

Tarkistus 66
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, GUE/NGL
Vuonna 2019 Madridissa Espanjassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 25)

Päätöslauselmaesitys
62 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

62. korostaa, että 80 prosenttia 
ilmastonmuutoksen vuoksi siirtymään 
joutuneista ihmisistä on naisia ja lapsia, 
joihin ilmastonmuutos vaikuttaa yleensä 
enemmän kuin miehiin ja joihin kohdistuu 
suurempi rasite, eivätkä he siitä huolimatta 
ole yhtä paljon mukana ilmastotoimia 
koskevassa keskeisessä päätöksenteossa; 
korostaa näin ollen, että kaikkien syrjään 
joutuneiden sukupuolten 
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä 
heidän täysimääräinen ja tasavertainen 
osallistumisensa ja johtajuutensa 
ilmastonmuutossopimuksen kaltaisilla 
kansainvälisillä foorumeilla sekä heidän 
mukanaolonsa kansallisissa, alueellisissa ja 
paikallisissa ilmastotoimissa on erittäin 
tärkeää näiden toimien onnistumisen ja 
tehokkuuden kannalta; katsoo, että EU:n ja 
jäsenvaltioiden olisi tuettava 
täysimääräisesti 
ilmastonmuutossopimuksen sukupuolten 
tasa-arvoa edistävän toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoa erityisesti 
valtavirtaistamalla sukupuolinäkökulma 
EU:n ilmasto- ja kehityspolitiikkaan ja 
edistettävä alkuperäisväestöön kuuluvien 
naisten ja naisten oikeuksien puolustajien 
osallistumista ilmastonmuutossopimusta 
koskevaan prosessiin;

62. korostaa, että 80 prosenttia 
ilmastonmuutoksen vuoksi siirtymään 
joutuneista ihmisistä on naisia ja lapsia, 
joihin ilmastonmuutos vaikuttaa yleensä 
enemmän kuin miehiin ja joihin kohdistuu 
suurempi rasite, eivätkä he siitä huolimatta 
ole yhtä paljon mukana ilmastotoimia 
koskevassa keskeisessä päätöksenteossa; 
korostaa näin ollen, että kaikkien syrjään 
joutuneiden sukupuolten (mukaan lukien 
naiset, tytöt ja transihmisten yhteisöt) 
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä 
heidän täysimääräinen ja tasavertainen 
osallistumisensa ja johtajuutensa 
ilmastonmuutossopimuksen kaltaisilla 
kansainvälisillä foorumeilla sekä heidän 
mukanaolonsa kansallisissa, alueellisissa ja 
paikallisissa ilmastotoimissa on erittäin 
tärkeää näiden toimien onnistumisen ja 
tehokkuuden kannalta; katsoo, että EU:n ja 
jäsenvaltioiden olisi tuettava 
täysimääräisesti 
ilmastonmuutossopimuksen sukupuolten 
tasa-arvoa edistävän toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoa erityisesti 
valtavirtaistamalla sukupuolinäkökulma 
EU:n ilmasto- ja kehityspolitiikkaan ja 
edistettävä alkuperäisväestöön kuuluvien 
naisten ja naisten oikeuksien puolustajien 
osallistumista ilmastonmuutossopimusta 
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koskevaan prosessiin;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/67

Tarkistus 67
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Anja Hazekamp, Martin Buschmann, Marisa 
Matias, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Manon Aubry, Manuel Bompard
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
64 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 64 a. katsoo, että EU:n 
päästökauppajärjestelmä on 
epäonnistunut eikä pysty saavuttamaan 
päästövähennystavoitteitaan; korostaa, 
että useampien hiilimarkkinoiden 
luominen heikentää ja horjuttaa 
muunlaista ympäristösääntelyä; korostaa 
tarvetta hyväksyä vaihtoehtoja 
päästöoikeuksien kaupalle ja korvata 
markkinalähtöinen lähestymistapa 
oikeudenmukaisemmilla ja 
tehokkaammilla sääntelyyn perustuvilla 
lähestymistavoilla;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/68

Tarkistus 68
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, GUE/NGL
Vuonna 2019 Madridissa Espanjassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 25)

Päätöslauselmaesitys
70 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

70. muistuttaa, että 23 prosenttia 
maailman kasvihuonekaasupäästöistä on 
peräisin maataloudesta; korostaa, että 
riittävän ravinnon takaamiseksi maailman 
kasvavalle väestölle tarvitaan investointeja 
älykkäisiin viljelytekniikkoihin ja 
tuotantomenetelmiin, kuten metaanin 
talteenottoon lannasta, lannoitteiden 
tehokkaampaan käyttöön, biomassan 
vaiheittaiseen käyttöön sekä lihan- ja 
maidontuotantomenetelmien tehokkuuden 
lisäämiseen;

70. muistuttaa, että 23 prosenttia 
maailman kasvihuonekaasupäästöistä on 
peräisin maataloudesta ja 80 prosenttia 
metsäkadosta liittyy maatalouteen 
kaikkialla maailmassa; korostaa, että 
riittävän ravinnon takaamiseksi maailman 
kasvavalle väestölle tarvitaan investointeja 
agroekologiseen maatalouteen sekä 
kestäviin tuotanto- ja kulutusmalleihin; 
korostaa, että tehokkuus ei yksinään ole 
riittävä strategia maatalousalan hiilestä 
irtautumiseksi; kehottaa kaikkia 
sopimuspuolia edistämään aktiivisesti 
terveellisiä ja kestäviä ruokavalioita;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/69

Tarkistus 69
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, GUE/NGL
Vuonna 2019 Madridissa Espanjassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 25)

Päätöslauselmaesitys
71 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

71. muistuttaa, että vaikka maatalous 
aiheuttaa noin 10 prosenttia EU:n 
kasvihuonekaasupäästöistä, se voi auttaa 
EU:ta päästöjen vähentämisessä maaperän 
hyvän hoidon, peltometsätalouden, 
biologisen monimuotoisuuden suojelun ja 
muiden maankäytön 
suunnittelutekniikoiden avulla; toteaa, että 
maataloudessa voidaan säästää päästöjä 
noin 3,9 gigatonnia 
hiilidioksidiekvivalentteina vuodessa 
vuoteen 2050 mennessä eli noin kahdeksan 
prosenttia maailman nykyisistä 
kasvihuonekaasupäästöistä;

71. muistuttaa, että vaikka maatalous 
aiheuttaa noin 10 prosenttia EU:n 
kasvihuonekaasupäästöistä, se voi auttaa 
EU:ta päästöjen vähentämisessä 
vähentämällä sen proteiiniriippuvuutta 
kolmansista maista sekä torjunta-aineiden 
ja lannoitteiden käytön vähentämisen, 
maaperän hyvän hoidon, 
peltometsätalouden, biologisen 
monimuotoisuuden suojelun ja muiden 
maankäytön suunnittelutekniikoiden 
avulla; toteaa, että maataloudessa voidaan 
säästää päästöjä noin 3,9 gigatonnia 
hiilidioksidiekvivalentteina vuodessa 
vuoteen 2050 mennessä eli noin kahdeksan 
prosenttia maailman nykyisistä 
kasvihuonekaasupäästöistä;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/70

Tarkistus 70
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Martin 
Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, 
Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, 
Manuel Bompard, Manon Aubry
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
73 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

73. toteaa, että maatalousalalla voi olla 
myönteinen ja merkittävä rooli 
ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja 
korostaa YMP:n merkitystä 
maanviljelijöiden auttamisessa ilmaston 
kannalta älykkäiden maatalouskäytäntöjen, 
kuten hiilidioksidin talteenoton ja 
hiilipäästöjen kierrättämisen, 
kehittämisessä;

73. toteaa, että maatalousalalla voi olla 
myönteinen ja merkittävä rooli 
ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja 
korostaa YMP:n uudistamisen merkitystä, 
jotta voidaan auttaa maanviljelijöitä 
ilmaston kannalta älykkäiden 
maatalouskäytäntöjen, kuten hiilidioksidin 
talteenoton ja hiilipäästöjen kierrättämisen, 
kehittämisessä ja käyttöönotossa;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/71

Tarkistus 71
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, GUE/NGL
Vuonna 2019 Madridissa Espanjassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 25)

Päätöslauselmaesitys
113 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

113. korostaa tarvetta ottaa 
ilmastotavoitteet huomioon kaikissa EU:n 
politiikoissa, myös kauppapolitiikassa; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
kaikki EU:n allekirjoittamat kauppa- ja 
investointisopimukset ovat kaikilta osin 
yhteensopivia Pariisin sopimuksen ja 
kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa ja 
että ympäristö- ja ilmastomääräykset ovat 
oikeudellisesti sitovia ja 
täytäntöönpanokelpoisia; pyytää 
komissiota laatimaan kattavan arvioinnin 
nykyisten ja tulevien sopimusten 
johdonmukaisuudesta Pariisin sopimuksen 
kanssa; pyytää komissiota varmistamaan, 
että kaikkiin kauppasopimuksiin 
sisällytetään Pariisin sopimuksen 
noudattamista koskevia sitovia lausekkeita 
ja erityisesti määräyksiä, jotka koskevat 
metsien hoitoa ja kestävää säilyttämistä; 
kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä 
huomiota kauppatavaroiden koko 
elinkaareen tuotteiden kehittämisestä 
niiden kulutukseen, suojelemaan 
luonnonvaroja ja ottamaan huomioon 
kerrannaisvaikutukset esimerkiksi 
liikenteeseen;

113. korostaa tarvetta ottaa 
ilmastotavoitteet huomioon kaikissa EU:n 
politiikoissa, myös kauppapolitiikassa; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
kaikki EU:n allekirjoittamat kauppa- ja 
investointisopimukset ovat kaikilta osin 
yhteensopivia Pariisin sopimuksen ja 
kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa ja 
että ympäristö- ja ilmastomääräykset ovat 
oikeudellisesti sitovia ja 
täytäntöönpanokelpoisia; pyytää 
komissiota laatimaan kattavan arvioinnin 
nykyisten ja tulevien sopimusten 
johdonmukaisuudesta Pariisin sopimuksen 
kanssa; pyytää komissiota varmistamaan, 
että kaikkiin kauppasopimuksiin 
sisällytetään Pariisin sopimuksen 
1,5 celsiusasteen tavoitteen noudattamista 
koskevia sitovia lausekkeita ja erityisesti 
määräyksiä, jotka koskevat metsien hoitoa 
ja kestävää säilyttämistä; kehottaa 
komissiota kiinnittämään erityistä 
huomiota kauppatavaroiden koko 
elinkaareen tuotteiden kehittämisestä 
niiden kulutukseen, suojelemaan 
luonnonvaroja ja ottamaan huomioon 
kerrannaisvaikutukset esimerkiksi 
liikenteeseen;
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22.11.2019 B9-0174/72

Tarkistus 72
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Martin 
Buschmann, Marisa Matias, João Ferreira, Sandra Pereira, 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, GUE/NGL
Vuonna 2019 Madridissa Espanjassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 25)

Päätöslauselmaesitys
114 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 114 a. katsoo, että maailmankaupan 
vapauttamisella on merkittävä 
energiankulutusta ja 
kasvihuonekaasupäästöjä lisäävä 
vaikutus; kehottaa siksi lopettamaan 
uusien vapaakauppasopimusten 
tekemisen; torjuu uusliberalistiset 
politiikkatoimet, jotka suosivat 
suuryrityksiä ja siirtävät ilmastokriisin 
taakan ihmisille; tuomitsee 
uusliberalistiset politiikkatoimet ja 
ohjelmat, joilla maatalousyrityksille 
annetaan vapaus anastaa suvereenien 
valtioiden luonnonvaroja;

Or. en


