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LIITE 
 

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET 

Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset 

+ hyväksytty 

- hylätty 

↓ rauennut 

per. peruutettu 

NHÄ (..., ..., ...) nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää) 

KÄ (...,...,...) koneäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää) 

osat kohta kohdalta -äänestys 

eä erillinen äänestys 

tark. tarkistus 

KT kompromissitarkistus 

vo vastaava osa 

P tekstiä poistava tarkistus 

= identtiset tarkistukset 

§ kohta 

art. artikla 

kappale johdanto-osan kappale 

PR päätöslauselmaesitys 

RC yhteinen päätöslauselmaesitys 

SEC salainen äänestys 
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1. Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) puheenjohtajan toimikauden jatkaminen * 

Mietintö: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015) (salainen äänestys (työjärjestyksen 182 artiklan 1 kohta)) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys SEC + 532, 101, 55 

 

 

2. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) puheenjohtajan 

toimikauden jatkaminen * 

Mietintö: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015) (salainen äänestys (työjärjestyksen 182 artiklan 1 kohta) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys SEC + 503, 106, 48 

 

 

3. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) puheenjohtajan 

toimikauden jatkaminen * 

Mietintö: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015) (salainen äänestys (työjärjestyksen 182 artiklan 1 kohta) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys SEC + 498, 121, 30 
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4. Bosnia ja Hertsegovinan sekä Europolin välinen operatiivinen ja strateginen 

yhteistyö * 

Mietintö: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: neuvoston 

täytäntöönpanopäätös 

KÄ + 304, 170, 74 

äänestys: 

lainsäädäntöpäätöslauselma 

NHÄ + 314, 181, 68 

 

 

 

5. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Irlannin hakemus – 

EGF/2015/006 IE/PWA International 

Mietintö: Victor Negrescu (A8-0363/2015) (määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 580, 100, 11 
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6. Vastustaminen työjärjestyksen 106 artiklan nojalla: Haitallisten vieraslajien 

luettelo 

Päätöslauselmaesitys: B8-1345/2015 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-1345/2015 

(ENVI-valiokunta) 

johdanto-osan T 

kappale 

§ alkuper. teksti osat   

1/KÄ + 521, 123, 40 

2 +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

johdanto-osan T kappale 

1. osa: "huomauttaa, että useat kansalliset toimivaltaiset viranomaiset, sidosryhmät ja 

kansalaiset ovat kritisoineet komission alkuperäistä luetteloa niin voimakkaasti, että 

haitallisia vieraslajeja koskevan asetuksen tulevasta tehokkuudesta on herännyt 

vahva epäilys varsinkin, koska monet kaikkein ongelmallisimmista haitallisista 

vieraslajeista eivät ole luettelossa" 

2. osa: "mutta siihen on toisaalta sisällytetty lajeja, joilla ei voi olla merkittävää kielteistä 

vaikutusta biodiversiteettiin, ekosysteemipalveluihin, ihmisten terveyteen tai 

talouteen tai joita koskevat toimenpiteet aiheuttaisivat suhteettomia kustannuksia;" 
 

 

7. Vastustaminen työjärjestyksen 106 artiklan nojalla: muuntogeenisen NK603xT25-

maissin hyväksyminen 

Päätöslauselmaesitys: B8-1365/2015 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-1365/2015 

(ENVI-valiokunta) 

§ 1 jälkeen 6 GUE/NGL NHÄ + 334, 327, 33 

B kappaleen jälkeen 1 Verts/ALE NHÄ + 355, 309, 27 

2 ENF NHÄ - 93, 564, 34 

3 ENF NHÄ - 93, 527, 73 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

F kappaleen jälkeen 4 ENF NHÄ - 87, 546, 57 

G kappaleen jälkeen 5 GUE/NGL KÄ - 323, 346, 11 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 403, 238, 50 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: tark. 6 

ENF: tark. 2, 3, 4 

Verts/ALE: tark. 1 

EFDD: lopullinen äänestys 
 



P8_PV(2015)12-16(VOT)_FI.doc 6 PE 573.976 

 

8. Lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin 

yhtiöveropolitiikkoihin 

Mietintö: Anneliese Dodds ja Luděk Niedermayer (A8-0349/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

liite, suositus A1, 

otsikko 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

liite, suositus A1, 

johdantokappale 

15 PPE KÄ - 302, 377, 12 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 379, 291, 24 

liite, suositus A1, 

otsikko 2, 2 kohdan 

jälkeen 

16 PPE  -  

liite, suositus A3, 

1 luetelmakohta 

19 GUE/NGL KÄ - 332, 337, 24 

liite, suositus A4, 

otsikko 

8 EFDD  -  

liite, suositus A4, 

4 luetelmakohta 

9 EFDD NHÄ - 173, 495, 26 

liite, suositus A7, 

otsikko ja 

johdantokappale 

§ alkuper. teksti eä +  

liite, suositus A7, 1 

luetelmakohta 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

liite, suositus A7, 

1 luetelmakohdan 

jälkeen 

11 Verts/ALE NHÄ - 328, 338, 36 

liite, suositus A7, 

2 luetelmakohta 

§ alkuper. teksti eä/KÄ + 462, 204, 20 

liite, suositus A7, 

3 luetelmakohta 

20 GUE/NGL  -  

§ alkuper. teksti eä +  

liite, suositus A7, 4 ja 

5 luetelmakohta 

§ alkuper. teksti eä +  

liite, suosituksen A7 

jälkeen 

12 Verts/ALE NHÄ - 303, 382, 18 

liite, suositus B1, 

johdantokappaleen 

jälkeen 

13 Verts/ALE NHÄ - 268, 394, 38 

liite, suositus B3, 

johdantokappale 

21 GUE/NGL  -  

liite, suositus B3, 

1 luetelmakohta 

22 GUE/NGL  -  

liite, suositus C1 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

liite, suositus C3, 

johdantokappale 

23 GUE/NGL  -  

liite, suositus C3, 

1 luetelmakohta, 

2 kohdan jälkeen 

10 EFDD  -  

liite, suositus C3, 

2 luetelmakohta, 

7 kohdan jälkeen 

24 GUE/NGL  -  

liite, suositus C7, 

2 luetelmakohdan 

jälkeen 

2 ECR NHÄ - 103, 562, 32 

liite, suositus C7, 

viimeinen kohta 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

liite, suosituksen C10 

jälkeen 

1 S&D  -  

liite, suositus D1, 

viimeinen kohta 

§ alkuper. teksti eä +  

A kappale 3 ENF  -  

C kappaleen jälkeen 5 EFDD NHÄ - 193, 503, 6 

E kappale 17 GUE/NGL  -  

E kappaleen jälkeen 6 EFDD NHÄ - 178, 506, 12 

H kappale 18 GUE/NGL  -  

I kappale 7P EFDD  -  

AR kappale, i alakohta 14 PPE  -  

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 393, 282, 23 

AR kappale, 

vii alakohta  

§ alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

AT kappale, ix 

alakohta 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 500, 122, 81 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: tark. 11, 12, 13 

EFDD: tark. 5, 6, 9 

ECR: tark. 2 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: liite, suositus D1, viimeinen kohta 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: 

liite, suositus C1 

1. osa: teksti ilman johdanto-osaa ja 1 ja 3 luetelmakohtaa 

2. osa: johdanto-osa 

3. osa: 1 luetelmakohta 

4. osa: 3 luetelmakohta 

 
liite, suositus C7, viimeinen kohta 

1. osa: teksti ilman sanoja "kohdentaa unionin talousarvioon tai" 

2. osa: nämä sanat 

 
PPE: 

johdanto-osan AR kappale, i alakohta 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja julkiseksi" 

2. osa: nämä sanat 

 
johdanto-osan AR kappale, vii alakohta 

1. osa: teksti ilman sanoja "väärinkäytöksistä, petoksista tai" (kun ne esiintyvät tekstissä 

toisen kerran) 

2. osa: nämä sanat 
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johdanto-osan AT kappale, ix alakohta 

1. osa: "ottaa huomioon, että veroneuvojilla on keskeinen rooli aggressiivisen 

verosuunnittelun edistämisessä, kun ne auttavat yrityksiä luomaan monimutkaisia 

oikeudellisia rakenteita, joiden avulla yritykset voivat hyödyntää erilaisten 

verojärjestelmien eroavuuksia ja porsaanreikiä;" 

2. osa: "ottaa huomioon, että yhtiöverojärjestelmän perusteellinen tarkistaminen ei ole 

mahdollista tutkimatta näiden neuvontayritysten toimintaa; toteaa, että tällaisessa 

tutkimuksessa on tarkasteltava myös eturistiriitaa, joka oleellisesti liittyy näihin 

yrityksiin, jotka neuvovat jäsenvaltioiden hallituksia verojärjestelmien luomisessa ja 

samaan aikaan neuvovat yrityksiä siinä, miten parhaiten optimoida yrityksen 

verovelvollisuuksia kyseisissä järjestelmissä;" 

 
liite, suositus A1, otsikko 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja julkaistava" 

2. osa: "ja julkaistava" 

 
liite, suositus A1, johdantokappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja julkaistava" 

2. osa: nämä sanat 

 
liite, suositus A7, 1 kohta 

1. osa: teksti ilman sanoja "väärinkäytöksistä, petoksista tai" 

2. osa: nämä sanat 
 

Muuta 

Tarkistus 4 mitätöitiin. 
 

 

9. EU:n ja Kiinan suhteet 

Mietintö: Bas Belder (A8-0350/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 36 § alkuper. teksti eä +  

§ 38 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 42 § alkuper. teksti  + suullisesti 

muutettuna 

§ 45 § alkuper. teksti eä +  

§ 47 § alkuper. teksti eä +  

§ 48 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

§ 51 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 54 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 58 § alkuper. teksti eä +  

§ 62 § alkuper. teksti eä +  

§ 64 1 76+ jäsentä  +  

AB kappale § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 554, 50, 99 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: § 47 

ECR: § 36, 58 

PPE: johdanto-osan AB kappale, § 45, 62 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: 

§ 38 

1. osa: teksti ilman sanoja "kannustaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa kartoittamaan 

mahdollisuuksia kehittää Yhdysvaltojen kanssa yhteinen Kiinaan sovellettava 

lähestymistapa aina, kun näin kyettäisiin ajamaan EU:n etuja;" 

2. osa: nämä sanat 

 
GUE/NGL: 

§ 48 

1. osa: "korostaa, että Kiinan, EU:n ja muiden keskeisten kansainvälisten toimijoiden 

välinen luottamus ja yhteistyö ovat globaalien turvallisuuskysymysten käsittelyn 

kannalta tärkeitä;" 

2. osa: "toivoo, että Kiina tarjoaa tukeaan EU:n ja Yhdysvaltojen johtamille aloitteille, joilla 

pyritään lopettamaan kansainvälisen oikeuden loukkaukset, jotka ovat aiheuttaneet 

konfliktin Itä-Ukrainassa, ja palauttamaan Ukrainan alueellinen yhtenäisyys ja 

suvereniteetti Venäjän vihamielisten toimien jälkeen;" 
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ECR: 

§ 54 

1. osa: "on edelleen hyvin huolestunut siitä, että Kiina teloittaa nykyään eniten ihmisiä 

maailmassa ja jatkaa salaa kuolemanrangaistuksen langettamisia tuhansille ihmisille 

vuosittain ottamatta huomioon kuolemanrangaistuksen käyttöä koskevia 

kansainvälisiä vähimmäisvaatimuksia;" 

2. osa: "korostaa jälleen kerran, että kuolemanrangaistuksen poistaminen myötävaikuttaa 

ihmisarvon arvostuksen lisääntymiseen ja ihmisoikeuksien asteittaiseen 

kehittymiseen;" 

 
PPE: 

§ 51 

1. osa: "kehottaa EU:ta jatkamaan painostusta Kiinan ihmisoikeustilanteen parantamiseksi 

kaikilla tasoilla käytävissä vuoropuheluissa" 

2. osa: "ja sisällyttämään ihmisoikeuslausekkeet kaikkiin Kiinan kanssa tehtäviin 

kahdenvälisiin sopimuksiin;" 
 

Muuta 

Reinhard Bütikofer esitti 42 kohtaan suullisen tarkistuksen, jonka jälkeen kohta kuuluu seuraavasti: 

"42. on edelleen huolestunut osapuolten välisten jännitteiden lisääntymisestä Etelä-Kiinan merellä; 

kehottaa siksi kaikkia asianomaisia osapuolia pidättymään yksipuolisista provosoivista toimista 

Etelä-Kiinan merellä ja korostaa, että kiistat on ratkaistava rauhanomaisesti ja kansainvälistä 

oikeutta soveltaen sekä turvautuen puolueettomaan kansainväliseen sovitteluun esimerkiksi 

YK:n merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) mukaisesti; pitää valitettavana, että Kiina kiistää 

sekä UNCLOSin pätevyyden että välimiesoikeuden toimivallan; kehottaa Kiinaa harkitsemaan 

kantaansa ja kehottaa kaikkia osapuolia, myös Kiinaa, noudattamaan UNCLOSin asiassa lopulta 

tekemää päätöstä; katsoo, että Etelä-Kiinan meren ja Itä-Kiinan meren alueiden jännityksen 

mahdollisessa rauhanomaisessa ratkaisussa voidaan edetä neuvottelemalla ja ottamalla käyttöön 

kyseisten merialueiden rauhanomaista hyödyntämistä koskevat käytännesäännöt, mukaan lukien 

turvallisten kauppareittien ja kalastuskiintiöiden perustaminen tai alueiden määrittäminen 

luonnonvarojen hyödyntämistä varten; kannattaa ASEAN-maiden 26. huippukokouksessa 

esitettyä vaatimusta siitä, että Etelä-Kiinan merta koskevat käytännesäännöt on hyväksyttävä 

pikaisesti; suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti Kiinan ja Kaakkois-Aasian valtioiden liiton 

väliseen äskettäin tehtyyn sopimukseen Etelä-Kiinan meren kiistoja koskevista 

käytännesäännöistä järjestettävien kuulemisten nopeuttamisesta; panee merkille Taiwanin Etelä-

Kiinan meren rauhanaloitteen, jonka tarkoituksena on päästä yhteisymmärrykseen 

käytännesäännöistä ja sellaisen mekanismin luomisesta, joka antaa kaikille osapuolille 

mahdollisuuden toimia yhteistyössä alueen luonnonvarojen ja meriluonnonvarojen 

hyödyntämiseksi yhdessä; kannattaa kaikkia toimia, joiden avulla Etelä-Kiinan merestä voi tulla 

rauhan ja yhteistyön meri;" 

 

 

10. Valmistautuminen maailman humanitaarisen avun huippukokoukseen: 

humanitaarisen avun haasteet ja mahdollisuudet 

Mietintö: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 11 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 13 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 14 § alkuper. teksti eä +  

§ 20 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 21 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 23 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 34 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/NHÄ - 308, 384, 10 

4/NHÄ - 142, 548, 11 

§ 40 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 46 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 47 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 51 § alkuper. teksti eä +  

§ 56 § alkuper. teksti eä +  

§ 57 § alkuper. teksti eä +  

I kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

J kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

N kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 395, 63, 244 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 34 (3. osa ja 4. osa) 
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Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 13 

ENF: § 14, 56, 57 

GUE/NGL: § 51 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 20 

1. osa: "korostaa, että naiset ovat keskeisessä asemassa konflikteissa ja konfliktin jälkeisissä 

tilanteissa, sillä he ovat yleensä ensimmäisiä toimijoita kriiseissä ja perheidensä ja 

yhteisöjensä koossapitäjiä;" 

2. osa: "kehottaa avunantajia ja hallituksia valtavirtaistamaan sukupuolten tasa-arvon 

humanitaarisessa ohjelmoinnissa ja tukemaan naisten ja tyttöjen vaikutusvallan 

lisäämistä;" 

 
§ 23 

1. osa: "kehottaa humanitaarisia toimijoita sisällyttämään sukupuoleen perustuvan 

väkivallan ennaltaehkäisy- ja vähentämisstrategiat kaikkiin alakohtaisiin toimiinsa, 

mikä helpottaa EU:n uusien rahoitusvälineiden kohdentamista, ja noudattamaan 

tässä yhteydessä Global Protection Clusterin laatimia suuntaviivoja, jotka koskevat 

sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumisen sisällyttämistä humanitaariseen 

toimintaan;" 

2. osa: "katsoo myös, että humanitaarisen avun toimijoiden (myös EU:n) olisi kuultava 

tyttöjä ja poikia (erityisesti teini-ikäisiä tyttöjä) kaikissa katastrofivalmius- ja 

aputoimissa;" 

 
§ 47 

1. osa: teksti ilman sanoja "ehdoitta myönnettävän" 

2. osa: nämä sanat 

 
ENF: 

§ 11 

1. osa: teksti ilman sanoja "maahanmuuttajien, Hi-viruksen kanssa elävien ihmisten, 

HLBTI-henkilöiden" 

2. osa: nämä sanat 
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§ 13 

1. osa: "korostaa tarvetta laajentaa pakolaissopimusta ja Kampalan sopimusta siten, että 

niiden avulla suojellaan ja autetaan kotiseudultaan karkotettuja ja 

ilmastonmuutoksen vuoksi siirtymään joutuneita ihmisiä eri puolilla maailmaa ja 

suojellaan heitä väkivallan eri muodoilta, kuten ihmiskaupalta, sukupuoleen 

perustuvalta väkivallalta sekä kaupunkiväkivallalta ja taloudelliselta väkivallalta, 

koska heillä voi olla perusteltu pelko joutua vainotuiksi tai koska he voivat olla 

vaarassa kärsiä vakavaa vahinkoa;" 

2. osa: "korostaa, että maahanmuuttajien oikeuksia on suojeltava kriisien yhteydessä 

samalla tavalla kuin kaikkien muidenkin ryhmien; kehottaa kiinnittämään huomiota 

erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin, kuten maahanmuuttajiin, 

valtiottomiin henkilöihin ja pakolaisiin, jotka sivuutetaan usein humanitaarisessa 

keskustelussa; edellyttää ihmisoikeuksien puolustamisvälineiden uutta sukupolvea, 

jotta näitä väestöryhmiä voidaan suojella;" 

 

GUE/NGL: 

johdanto-osan J kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja jota tuetaan uudella julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuudella innovatiivisen varautumisen ja toimitusmenetelmien edistämiseksi" 

2. osa: nämä sanat 

 
johdanto-osan N kappale 

1. osa: "katsoo, että yksityisen sektorin toimijoiden, kansalaisjärjestöjen, 

paikallisviranomaisten, kansainvälisten järjestöjen ja hallitusten välistä luottamusta 

on parannettava ja yhteistyötä on lisättävä;" 

2. osa: "katsoo, että yritysten resurssit, asiantuntemus, toimitusketjut, tutkimus- ja 

kehitysvalmiudet ja logistiikka voivat auttaa varmistamaan tehokkaamman 

humanitaarisiin kriiseihin valmistautumisen ja humanitaarisen toiminnan;" 

 
PPE, ECR: 

johdanto-osan I kappale 

1. osa: "toteaa, että naiset ja lapset ovat ensinnäkin erittäin haavoittuvassa asemassa ja 

altistuvat suhteettomasti riskeille tuhoalueilla sekä itse hätätilanteessa että sen 

jälkimainingeissa ja toisekseen he ovat vaarassa joutua hyväksikäytetyiksi, 

syrjäytyä, saada infektion ja joutua sodankäynnin muotona harjoitettavan 

seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreiksi; ottaa huomioon, että 

naisiin ja lapsiin kohdistuu kotiseudultaan siirtymään joutumisen ja tavallisten suoja- 

ja tukirakenteiden hajoamisen seurauksena muita suurempia riskejä; katsoo 

kansainvälisen humanitaarisen oikeuden edellyttävän, että sodassa raiskatuille 

tytöille ja naisille on tarjottava syrjimättä kaikki heidän tarvitsemansa 

lääketieteellinen hoito;" 

2. osa: "toteaa, että vaaralliset raskaudenkeskeytykset ovat WHO:n mukaan yksi kolmesta 

tärkeimmästä äitiyskuolleisuuden syystä;" ilman sanoja "kolmesta" ja 

"tärkeimmästä" 

3. osa: "kolmesta" ja "tärkeimmästä" 

4. osa "toteaa, että äitiysterveys, raiskatuille naisille suunnattu psykologinen tuki ja 

kotiseudultaan siirtymään joutuneiden lasten koulutus ovat pakolaisleirien suurimpia 

haasteita;" 
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§ 21 

1. osa: "kehottaa siihen, että humanitaarisen avun antamisessa noudatetaan kansainvälistä 

humanitaarista oikeutta ja että EU:n antamalle humanitaariselle avulle ei aseteta 

rajoituksia, joita muut avunantajakumppanit mahdollisesti soveltavat; on erittäin 

huolissaan siitä, että raiskauksia ja muita naisiin ja tyttöihin kohdistuvan 

seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan muotoja käytetään 

humanitaarisissa hätätilanteissa sodankäynnin välineinä, ja tuomitsee ne; korostaa, 

että tähän väkivaltaan sekä siitä aiheutuviin fyysisiin ja psykologisiin seurauksiin on 

puututtava; vaatii kansainvälisen humanitaarisen oikeuden, Geneven 

yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjojen mukaisesti maailmanlaajuista sitoutumista 

sen varmistamiseen, että naiset ja tytöt ovat jokaisen hätätilan tai kriisin alusta 

saakka turvassa; katsoo tämän edellyttävän seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan 

väkivallan riskin torjumista, valistustyötä ja sen varmistamista, että tällaiseen 

väkivaltaan syyllistyneet joutuvat syytteeseen" ilman sanoja "kansainvälisen 

humanitaarisen oikeuden, Geneven yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjojen 

mukaisesti" 

2. osa: "ja että naisilla ja tytöillä on"  ja "saatavillaan kaikki seksuaali- ja 

lisääntymisterveyden palvelut" 

3. osa: "humanitaarisissa kriiseissä" ja "mukaan lukien turvallinen raskaudenkeskeytys" 

4. osa "kansainvälisen humanitaarisen oikeuden, Geneven yleissopimuksen ja sen 

lisäpöytäkirjojen mukaisesti" ja "sen sijaan, että vain ylläpidettäisiin epäinhimillistä 

kohtelua" 

 
PPE, ENF, ECR: 

§ 34 

1. osa: "korostaa, että rahoitusvajeen poistamiseksi tarvitaan maailmanlaajuisia toimia; 

kehottaa perustamaan humanitaarisen avun maailmanlaajuisen rahaston (GFHA), 

jolla tuetaan DAC:n ulkopuolisten avunantajien osallistumista ja mukaan ottamista 

ja johon kootaan kaikki olemassa olevat kansainväliset rahoitusmekanismit, 

paikalliset resurssit ja yhdistetyt varat (kuten YK:n hätäapurahastot, YK:n keskitetyn 

hätäapurahaston varat ja yhdistetyt rahastot)" 

2. osa "ja jota hallitukset, yksityinen sektori ja alueelliset järjestöt täydentävät 

vapaaehtoisin ja pakollisin rahoitusosuuksin; ehdottaa, että pakollisia 

rahoitusosuuksia voitaisiin käyttää humanitaarisissa sitoumuksissa olevan vajeen 

poistamiseen 3-tason hätätilanteissa, valmistautuneisuuden tukemiseen, 

sosiaaliturvavalmiuksia koskevan paketin tarjoamiseen pitkäaikaisille pakolaisille tai 

ennakoimattomiin hätätilanteisiin, kuten muun muassa ebolaepidemiaan;" ilman 

sanoja "ja pakollisin" ja "pakollisia" 

3. osa: "ja pakollisin" 

4. osa: "pakollisia" 

 
ENF, GUE/NGL: 

§ 40 

1. osa teksti ilman sanoja "yksityinen sektori" 

2. osa nämä sanat 
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§ 46 

1. osa "korostaa, että innovoinnissa olisi hyödynnettävä useita lähteitä ja erityisesti 

kohdealueiden asianosaisten, kansalaisyhteiskunnan ja paikallisyhteisöjen 

tietämystä; korostaa, että humanitaarisessa toiminnassa on sovellettava 

humanitaarisia vähimmäisnormeja, jotta voidaan tehostaa välttämättömiä julkisia 

palveluja, kuten koulutusta, ravitsemustietoa, terveydenhuoltoa, suojaa ja vesi- ja 

jätevesihuoltoa; katsoo, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet ja 

monialaiset kumppanuudet voivat täydentää lisääntyviin humanitaarisiin tarpeisiin 

reagoimista" ilman sanoja "julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet ja” 

2. osa "julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet ja" ja "kun sekä julkisella että 

yksityisellä sektorilla on yhteiset arvot ja ensisijaiset tavoitteet, joiden nojalla liike-

elämän tavoitteet mukautetaan unionin kehitystavoitteisiin, ja kumpikin sektori 

noudattaa kehitystyön tuloksellisuutta koskevia kansainvälisiä normeja", teksti ilman 

sanoja "liike-elämän tavoitteet" 

3. osa "liike-elämän tavoitteet" 

4. osa "toteaa, että käteiseen perustuva apu, joka on kytketty asianmukaisesti avun 

tuloksellisuutta koskeviin periaatteisiin, on yksi tehokas esimerkki humanitaariseen 

apuun liittyvästä innovoinnista;" 
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11. Kestävän eurooppalaisen perusmetallialan kehittäminen 

Mietintö: Edouard Martin (A8-0309/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 5 2 esittelijä  +  

§ 6 3 esittelijä  +  

§ 7 § alkuper. teksti eä -  

§ 8 § alkuper. teksti NHÄ - 219, 424, 57 

3 alaotsikko § alkuper. teksti eä/KÄ + 458, 207, 34 

§ 11 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

3/VE + 396, 280, 20 

§ 12 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 441, 233, 22 

2/AN + 517, 174, 6 

§ 13 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 398, 282, 19 

§ 14 § alkuper. teksti eä/KÄ + 352, 340, 6 

§ 16 § alkuper. teksti eä -  

§ 17 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 598, 84, 15 

2/NHÄ + 402, 210, 85 

3/NHÄ + 548, 89, 51 

4/NHÄ + 540, 114, 44 

5/NHÄ + 486, 119, 94 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

6/NHÄ + 539, 68, 90 

§ 18 § alkuper. teksti eä +  

§ 19 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 507, 168, 23 

2/NHÄ + 392, 255, 44 

3/NHÄ + 691, 5, 5 

4/NHÄ + 362, 315, 21 

5/NHÄ + 483, 116, 95 

6/NHÄ + 531, 156, 10 

§ 23 § alkuper. teksti eä/KÄ + 484, 204, 7 

§ 26 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 27 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 29 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

29 kohdan jälkeen 4 76+ jäsentä NHÄ + 362, 329, 9 

D kappale § alkuper. teksti NHÄ + 402, 244, 52 

E kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 380, 266, 52 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

H kappale § alkuper. teksti eä/KÄ + 397, 289, 10 

I kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 441, 245, 15 

M kappale § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 519, 167, 11 

2/NHÄ - 337, 346, 10 

O kappale § alkuper. teksti NHÄ + 410, 267, 23 

P kappale § alkuper. teksti NHÄ + 534, 116, 52 

Q kappale 1 76+ jäsentä NHÄ + 526, 118, 57 

§ alkuper. teksti NHÄ ↓  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 467, 118, 116 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: tark. 1, 4, johdanto-osan O, Q kappale, § 12, 17, 19 

PPE: § 12, 17 

Verts/ALE: johdanto-osan D, E kappale (2. osa), johdanto-osan I kappale (2. osa), johdanto-osan 

M, O kappale, § 8, 12 (2. osa) 

GUE/NGL: johdanto-osan P kappale 

ECR: § 12 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: johdanto-osan D, E, H, O kappale 

PPE: § 7, 8 

ALDE: johdanto-osan Q kappale, § 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 29 

GUE/NGL: johdanto-osan Q kappale, § 18 

ECR: § 7, alaotsikko 3, § 14 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: 

johdanto-osan M kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "sellaisen" ja "jossa tarkastellaan kaikkia nykyisiä toimenpiteitä, 

joilla rajoitetaan tai säännellään energian vientiä" 

2. osa: nämä sanat 
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Verts/ALE: 

johdanto-osan E kappale 

1. osa: "toteaa, että eurooppalaista perusmetalliteollisuutta uhkaa vakava investointien 

karkaaminen kolmansiin maihin" 

2. osa: "pääasiassa verrattain korkeiden energiahintojen ja hiilidioksidikustannusten 

vuoksi;" 

 
johdanto-osan I kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "katsoo, että kun EU:n päästökauppajärjestelmän 

päästöoikeuksien arvo nousee tulevaisuudessa, se muuttaa kilpailutilannetta 

huonompaan suuntaan;" 

2. osa: nämä sanat 

 
ALDE: 

§ 27 

1. osa: teksti ilman sanoja "ehdottaa enintään kuukauden mittaista kartoitusvaihetta, jonka 

aikana voitaisiin käsitellä alustavasti polkumyyntiä ja kilpailunvastaisia tukia 

koskevia valituksia, ja alustavien havaintojen perusteella voitaisiin määrittää 

ennaltaehkäisevät korjaustoimet, joiden toteuttamista seuraisi perinpohjainen 

arviointi;" 

2. osa: nämä sanat 

 
GUE/NGL: 

§ 26 

1. osa: "kehottaa EU:ta ryhtymään metallin tuotantoon tarvittavia raaka-aineita koskeviin 

diplomaattisiin toimiin, jotka perustuvat lisäarvoa tarjoavaan strategiseen 

kumppanuuteen unionin ja raaka-aineiden tuottajavaltioiden kesken, jotta 

kannustetaan pätevyyttä vaativien työpaikkojen luomista koko arvoketjussa;" 

2. osa: "pyytää komissiota luomaan perusteellisen teräsmarkkinoiden analysointivälineen, 

joka tarjoaa täsmällistä tietoa teräksen kysynnän ja tarjonnan välisestä tasapainosta 

Euroopassa ja muualla maailmassa ja jossa erotellaan toisistaan näiden 

markkinoiden kehitykseen vaikuttavat rakenteelliset ja suhdannevaihteluun liittyvät 

osatekijät; katsoo, että ensi- ja toissijaisten perusmetallien markkinoiden seurannalla 

voitaisiin saada hyödyllistä tietoa, jonka avulla voidaan kehittää korjaavia ja 

ennakoivia toimia, jotka ovat välttämättömiä näiden terästeollisuuksien syklisen 

luonteen vuoksi; on tyytyväinen eurooppalaisen harvinaisten maametallien 

asiantuntemusverkoston (ERECON) raporttiin; kehottaa komissiota jatkamaan 

toimiaan kyseisessä verkostossa monipuolisen ja kestävän harvinaisten maametallien 

toimitusketjun kehittämiseksi Euroopassa ja erityisesti panemaan täytäntöön 

poliittiset suositukset ja tukemaan korvaavia ratkaisuja ja entistä laajempaa 

kierrätystä;" 
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ECR: 

§ 29 

1. osa: "korostaa, että ruostumattoman teräksen, alumiinin ja kaikkien perusmetallien alalla 

kilpailu on maailmanlaajuista; katsoo, että komission on kiireellisesti otettava 

tutkimuksissaan ja vertailuissaan maantieteellisiksi viitemarkkinoiksi 

maailmanmarkkinat eikä rajoitettava tutkimuksiaan pelkästään sisämarkkinoihin 

määritellessään merkityksellisiä markkinoita; pyytää, että tuotantokapasiteetista 

tehdään vaikutustenarviointi, jossa olisi tarkasteltava muun muassa tehdaslaitoksia ja 

työpaikkoja, ennen kuin komission kilpailun pääosasto tekee asiasta päätöksiä, ja 

että tutkimuksen päätelmät sisällytetään sidosryhmille annettavaan lopulliseen 

julkaisuun; kehottaa tarkistamaan kilpailupolitiikkaa ja valtiontukisääntöjä sellaisten 

julkisten toimien helpottamiseksi, joilla pyritään säilyttämään sosiaalinen ja 

alueellinen koheesio, parantamaan ympäristönormeja tai puuttumaan 

kansanterveyttä koskeviin huolenaiheisiin;" 

2. osa: "pyytää, että kilpailun pääosaston päätöksien työllisyysvaikutukset otetaan etukäteen 

huomioon ja että niille annetaan objektiiviset perustelut sekä vaatii, että tarvittaessa 

myönnetään korvausta työntekijöille, jotka kärsivät määräävän aseman väärinkäyttöä 

koskevista korjaustoimista; vaatii ottamaan työmarkkinaosapuolet ja erityisesti 

työntekijäjärjestöt ja ammattiliitot paremmin mukaan kansallisen ja unionin tason 

toimintaan sosiaalisen polkumyynnin torjumiseksi ja uusien laadukkaiden 

työpaikkojen syntymisen varmistamiseksi; vaatii ottamaan työntekijät mukaan alan 

päätöksentekomenettelyihin;" 

 
S&D, PPE, ECR: 

§ 11 

1. osa: teksti ilman sanoja "odottaa" ja "kiinnostuneena Pariisin ilmastokokousta (COP21);" 

ja "korostaa, että tällaisen sopimuksen ansiosta kaikki perusmetallien tuottajat 

voisivat kilpailla keskenään tasavertaisesti, mikä tekisi rajoilla toteutettavia 

sopeuttamistoimia koskevista pohdinnoista tarpeettomia edellyttäen, että 

sopimuksen täytäntöönpanoa seurataan tehokkaasti ja että siihen sovelletaan 

korjaustoimia tarvittaessa;" 

2. osa: "odottaa" ja "kiinnostuneena Pariisin ilmastokokousta (COP21);" 

3. osa: "korostaa, että tällaisen sopimuksen ansiosta kaikki perusmetallien tuottajat voisivat 

kilpailla keskenään tasavertaisesti, mikä tekisi rajoilla toteutettavia 

sopeuttamistoimia koskevista pohdinnoista tarpeettomia edellyttäen, että 

sopimuksen täytäntöönpanoa seurataan tehokkaasti ja että siihen sovelletaan 

korjaustoimia tarvittaessa;" 

 
Verts/ALE, ECR: 

§ 12 

1. osa: "toteaa, että ottamalla huomioon sekä tuonnin että viennin, hiilipäästöön liittyvien 

sopeuttamistoimien mekanismi rajoilla sisällyttää eurooppalaiseen sääntelyyn 

päästövähennysmallin, joka sisältää myös alueelliseen kulutukseen keskittyvää 

suuntausta koskevan lähestymistavan ja että tällaisen alhaalta ylöspäin -

lähestymistavan etuna on se, että sitä voidaan pitää yleispätevänä ratkaisuna, jonka 

ansiosta kukin valtio voi päättää itsenäisesti oman ilmastopolitiikkansa tavoitteista ja 

tehdä tarkan vaikutustenarvioinnin sen seurauksista;" 

2. osa: "kehottaa komissiota varmistamaan tulevissa kauppasopimuksissa, että 

eurooppalaisten perusmetalleihin pohjautuvien tuotteiden vientimahdollisuuksia ja 

markkinoille pääsyä parannetaan tuntuvasti; muistuttaa, että komission olisi 

sisällytettävä alueellisiin, kahdenvälisiin ja monenvälisiin vapaakauppasopimuksiin 

raaka-aineisiin liittyvien vääristävien käytäntöjen (kaksoishinnoittelun, 

vientirajoitusten) kielto;" 
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PPE, ECR: 

§ 13 

1. osa: "korostaa, että kaikkien kauppaan vaikuttavien toimenpiteiden on oltava 

kansainvälisten kauppasopimusten mukaisia; tähdentää, että ihmisten, eläinten ja 

kasvien elämän ja terveyden sekä ehtyvien luonnonvarojen säilyttämiseen tähtäävän 

ilmastopolitiikan tavoitteet ovat GATT-sopimuksen XX artiklan poikkeusten 

mukaisia, jos niitä sovelletaan syrjimättä ja ilman, että kyseessä on peitelty 

rajoittaminen; tähdentää, että ilmastonmuutoksen olisi maailmanlaajuisen luonteensa 

vuoksi saatava oikeudellista huomiota; toteaa, että vähähiilisen ilmakehän (puhdas 

ilma) katsotaan jo nyt olevan ehtyvä luonnonvara, ja näin ollen se pitäisi katsoa 

julkiseksi omaisuudeksi;" 

2. osa: "korostaa, että vastatoimenpiteitä ei voida ottaa käyttöön rajoilla toteutettavissa 

hiilipäästöön liittyvissä sopeuttamistoimissa rikkomatta kansainvälisen kaupan 

sääntöjä ja ilman riskiä sovellettavista seuraamuksista; muistuttaa, että kyse ei ole 

missään tapauksessa EU:n teollisuudenalojen suojelemisesta vaan niiden 

tasapuolisista toimintaedellytyksistä ulkomaisiin kilpailijoihin nähden;" 

 
Verts/ALE, GUE/NGL, ECR: 

§ 17 

1. osa: "pitää valitettavana, että valtiontukeen perustuvasta välillisten kustannusten 

korvausjärjestelmästä on syntynyt uusi, vilpillistä kilpailua EU:n sisämarkkinoilla 

aiheuttava tekijä paljon sähköä kuluttavien tuottajien kesken, sillä jotkut niistä 

saavat rahoitustukea oman maansa viranomaisilta;" 

2. osa: "vaatii, että korvaus yhdenmukaistetaan ja sitä myönnetään perustellusti unionin 

tasolla yhdenvertaisten toimintaedellytysten varmistamiseksi kansainvälisten 

kilpailijoiden ja eurooppalaisten tuottajien välillä sekä tehokkaan hiilivuotosuojan 

varmistamiseksi;" 

3. osa: "toteaa, että tämä koskee erityisesti kuutta ei-rautametallia, joiden kauppahinnat 

määrittyvät maailmanlaajuisen kysynnän ja tarjonnan perusteella ja ne vahvistetaan 

pääasiassa Lontoon pörssissä;" 

4. osa "katsoo tämän vuoksi, että perusmetallien tuottajat ovat ”hinnanottajia”, jotka eivät 

pysty siirtämään kustannusten nousua asiakkailleen;" 

5. osa "katsoo siksi, että on ehdottomasti säilytettävä välillisten päästöjen korvaaminen; 

viittaa markkinavakausvarannon perustamisesta ja sen toiminnasta tehtyyn 

sopimukseen (2014/0011/COD), jossa todetaan, että tarkistuksen yhteydessä ja 

tasapuolisten toimintaedellytyksien tavoitteeseen pyrittäessä olisi myös tarkasteltava 

yhteensovitettuja järjestelyjä, joilla korvataan välilliset kustannukset unionissa; 

muistuttaa tässä yhteydessä perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen 

kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta annetusta neuvoston asetuksesta 

(EY) N:o 1/2003 sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 

108 artiklasta, joilla säännellään valtion tukia;" 

6. osa "kehottaa komissiota tarkistamaan erilaisten energian tukijärjestelmien vaikutusta 

energian vähittäismarkkinahintoihin, jotka vaikuttavat välillisesti 

energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukykyyn yksittäisissä jäsenvaltioissa;" 
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PPE, Verts/ALE, ECR: 

§ 19 

1. osa: "vaatii, että ilmaisia päästöoikeuksia myönnetään hiilivuotoalojen tehokkaimmille 

laitoksille uusia laitteita, tutkimusta ja kehittämistä (hiilidioksidin talteenotto, 

varastointi ja käyttö mukaan luettuna) sekä henkilöstön koulutusta koskevien 

investointiohjelmien mukaisesti mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa 

vuodesta 2018 alkaen ja neljännessä vaiheessa, eli kaudella 2021–2030, jotta 

noudatetaan ilmaston- ja ympäristönsuojelun tiukkoja vaatimuksia sekä 

työntekijöiden oikeuksia;" ilman sanoja "uusia laitteita, tutkimusta ja kehittämistä 

(hiilidioksidin talteenotto, varastointi ja käyttö mukaan luettuna) sekä henkilöstön 

koulutusta koskevien investointiohjelmien mukaisesti mahdollisimman nopeasti ja 

joka tapauksessa vuodesta 2018 alkaen ja neljännessä vaiheessa, eli kaudella 2021–

2030" 

2. osa: "uusia laitteita, tutkimusta ja kehittämistä (hiilidioksidin talteenotto, varastointi ja 

käyttö mukaan luettuna) sekä henkilöstön koulutusta koskevien investointiohjelmien 

mukaisesti mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa vuodesta 2018 alkaen ja 

neljännessä vaiheessa, eli kaudella 2021–2030" 

3. osa: "pitää välttämättöminä investointeja tutkimukseen ja kehittämiseen, jotta Eurooppa 

pysyy huipputasolla perusmetallien tuotannon alalla; muistuttaa, että investoivat 

yritykset kestävät parhaiten kriisejä;" 

4. osa "vaatii, että päästökauppajärjestelmän huutokaupasta saatavat tulot käytetään 

ilmastotoimien, myös uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuushankkeita koskevien 

teollisuuden investointien rahoittamiseen EU:ssa ja kehitysmaissa;" 

5. osa "kannattaa vuoden 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin liittyvää 

suunnitelmaa perustaa hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia, uusiutuvaa energiaa 

ja teollisuudenalojen vähähiilisiä innovaatioita koskeva järjestelmä (NER400), kuten 

23. lokakuuta 2014 annetuissa Eurooppa-neuvoston päätelmissä esitetään; ehdottaa, 

että hiilidioksidin talteenottoa, käyttöä ja varastointia koskevia pilotti- ja 

esittelyhankkeita olisi otettava osaksi komission edistämiä vähähiilisen teknologian 

rahoitusohjelmia NER300 -ohjelman ja tulevan NER400 -ohjelman tavoin ja että 

taloudellinen riskinotto jaetaan rahoittajan ja toimijan välillä;" 

6. osa "painottaa julkisten investointien ja yhteisön osalta Horisontti 2020 -ohjelman 

varojen merkitystä perusmetalliteollisuuden energia- ja ympäristötehokkuuden 

parantamisessa, myös Eurooppa 2020 -strategian mukaisten pienempien 

hiilidioksidipäästöjen saavuttamisessa; pitää työntekijöiden kouluttamista 

teollisuuden vähähiilisestä teknologiasta ja käytännöistä strategisena investointina, ja 

katsoo, että tämä on sisällytettävä täysimääräisesti komission edistämiin 

vähähiilisyyteen siirtymistä koskeviin rahoitusohjelmiin;" 



P8_PV(2015)12-16(VOT)_FI.doc 26 PE 573.976 

 

12. Unkarin tilanne: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän 

päätöslauselman seuranta 

Päätöslauselmaesitykset: B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, 

B8-1361/2015 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Poliittisen ryhmän päätöslauselmaesitys 

B8-1349/2015  PPE KÄ - 203, 415, 70 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1351/2015  

(S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 3 § alkuper. teksti NHÄ + 547, 124, 20 

§ 5 § alkuper. teksti NHÄ - 322, 325, 39 

§ 7 § alkuper. teksti NHÄ + 514, 150, 21 

§ 10 § alkuper. teksti NHÄ - 320, 329, 38 

H kappale § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 347, 327, 14 

2 +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

KÄ + 327, 293, 61 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-1351/2015  S&D  ↓  

B8-1358/2015  ALDE  ↓  

B8-1359/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1360/2015  ECR  ↓  

B8-1361/2015  GUE/NGL  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 3, 5, 7, 10 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

johdanto-osan H kappale 

1. osa: "ottaa huomioon, että komissio ei ole vastannut parlamentin esittämään pyyntöön 

aloittaa perusteellinen valvontaprosessi, joka koskee demokratian, oikeusvaltion ja 

perusoikeuksien tilannetta Unkarissa;" 

2. osa: "ottaa huomioon, että parlamentin täysistuntokeskustelussa 2. joulukuuta 2015 

komissio ilmoitti julkilausumassaan olevansa valmis käyttämään kaikkia 

käytettävissään olevia keinoja, myös rikkomusmenettelyä, varmistaakseen, että 

Unkari – samoin kuin mikä tahansa muukin jäsenvaltio – noudattaa EU:n 

lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan ja kunnioittaa SEU-sopimuksen 2 artiklassa 

vahvistettuja unionin arvoja; ottaa huomioon, että komission käsityksen mukaan 

edellytykset oikeusvaltiotoimintakehyksen aktivoimiseksi Unkarin osalta eivät täyty 

tässä vaiheessa;" 

 

 


