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Muudatusettepaneku esitaja: Eija-Riitta Anneli Korhola 

Muudatusettepanek 1 
Põhjendus C 

C arvestades, et Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 13. oktoobril 2003. aastal vastu 
direktiivi, millega kehtestati ühenduses kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega 
kauplemise skeem, ja arvestades, et see oluline samm kinnitab ELi ning tema 
liikmesriikide poliitilist pühendumust keskenduda säästvale sisetegevusele ja 
julgustab teisi pooli järgnema; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Satu Hassi, Peter Liese, Anders Wijkman, Johannes (Hans) 
Blokland, Jonas Sjöstedt, Chris Davies 

Muudatusettepanek 2 
Lõige 2 

2. usub, et COP-10 ei ole mitte ainult heaks võimaluseks jätkata eelnevatel 
konverentsidel, eriti Bonnis, Marrakeshis, New Delhis ja Milanos vastu võetud Kyoto 
protokolli rakendamisega seotud otsuste langetamise protsessi, vaid ka laiapõhjalise 
arutelu algatamiseks järgmise kohustusperioodi peamistel teemadel, selleks et jõuda 
ELi eesmärgini hoida keskmise globaalse temperatuuri tõus eelindustriaalse 
tasemega võrreldes väiksemana kui 2ºC;  kordab oma seisukohta, et pikemas 
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perspektiivis peab iga maailma kodaniku suhtes kehtima võrdsete õiguste põhimõte; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Eija-Riitta Anneli Korhola 

Muudatusettepanek 3 
Lõige 3 

3. nõuab ELilt ja kõigilt teistelt ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni pooltelt 
tungivalt Milanos algatatud arutelu jätkamist eesmärgiga kaasata rahvusvaheline 
lennundus ning laevandus heitkoguste vähendamise kavasse alates teisest 
kohustusperioodist aastal 2012; nõuab tungivalt, et EL ja kõik teised ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni pooled jälgiksid eriliselt ka transpordi 
põhjustatud heitkoguseid ning võimaluse korral töötaksid välja oma transpordi 
heitkoguste protokolli; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Eija-Riitta Anneli Korhola 

Muudatusettepanek 4 
Lõige 4 a (uus) 

4a. Kutsub ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni pooli üles alustama läbirääkimisi 
lisade ülesehituse muutmiseks, et sobituda paremini heitkoguste olulise 
juurdekasvuga riikidega, nagu Hiina ja India; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, 
Dorette Corbey, Johannes (Hans) Blokland, Dimitrios Papadimoulis 

Muudatusettepanek 5 
Lõige 4 b (uus) 

4b. Nõuab tungivalt, et Euroopa Komisjon ja liikmesriigid paneksid rõhku kliima 
kaitsmise vajadusele, kui nad peavad dialooge rahvusvaheliste partneritega, eriti 
Ameerika Ühendriikide ja Venemaaga, ning rõhutaksid, et ELi ja kolmandate 
riikide vahelistele suhetele mõjub kahjulikult, kui selles küsimuses ei võeta 
konstruktiivset seisukohta; 
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 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Eija-Riitta Anneli Korhola 

Muudatusettepanek 6 
Lõige 6 

6. võtab teatavaks Euroopa Keskkonnaagentuuri (EEA) viimase aruande, milles 
täheldatakse muuhulgas, et Euroopa soojeneb kliimamuutuste tagajärjel muust 
maailmast keskmisest kiiremini; võtab teatavaks kliimamuutused ja soojenemise 
arktilistel aladel; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Eija-Riitta Anneli Korhola 

Muudatusettepanek 7 
Lõige 7 

7. usub, et EL peaks oluliselt suurendama oma panust Kyoto protokollis sätestatud 
eesmärkide saavutamisel ning andma eeskuju konventsiooni teistele osalistele; kutsub 
komisjoni üles tegema heitkogustega kauplemise direktiivi ettepanekuid 
majanduslikult säästlikumate vahendite osas, et vähendada heitkoguseid; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Dorette Corbey, Anders Wijkman, Dimitrios Papadimoulis, 
Johannes (Hans) Blokland, Satu Hassi, Peter Liese 

Muudatusettepanek 8 
Lõige 7 a (uus) 

7a. Kutsub ELi ja liikmesriike üles investeerima meetmetesse kliimamuutustega 
kohandumiseks ja looma vastavad fondid arengumaade jaoks nende kohandumise 
rahastamiseks; 

 Or. en 
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Muudatusettepaneku esitajad: Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, 
Dorette Corbey, Johannes (Hans) Blokland, Dimitrios Papadimoulis 

Muudatusettepanek 9 
Lõige 7 b (uus) 

7b. rõhutab sellega seoses nii energiatõhususe suurendamise meetmete (ELis on need 
suure potentsiaaliga) kui taastuvate energiaallikate olulist rolli ja toetab Euroopa 
Komisjoni teatist selles küsimuses1; rõhutab eriti biomassi kui CO2 suhtes 
neutraalse energialiigi võimalusi ning kutsub komisjoni üles õigusloomealaste 
meetmete rakendamiseks, et toetada energia tootmist biomassist; 

 1 KOM(2004) 366, 26.5.2004 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Eija-Riitta Anneli Korhola 

Muudatusettepanek 10 
Lõige 8 

8. julgustab kõiki liikmesriike võtma omaks neile määratud kohustusi ning kindlustama 
ühiste eesmärkide saavutamise; kutsub alustama läbirääkimiste teist vooru, et seada 
ühised eesmärgid kõrgemale nende 25 liikmesriigi jaoks, kes on tõdenud, et senised 
ühised eesmärgid on liiga kergesti saavutatavad; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, 
Dorette Corbey, Johannes (Hans) Blokland, Dimitrios Papadimoulis 

Muudatusettepanek 11 
Lõige 9 

9. kutsub liikmesriike, kes ei ole veel koostanud riiklikke jaotuskavasid, nagu nähti ette 
heitkogustega kauplemise direktiivis, üles tegema seda nii kiiresti kui võimalik ja 
seadma endale sealjuures ambitsioonikad eesmärgid; nõuab komisjonilt tungivalt 
viivitamatute õiguslike sammude astumist liikmesriikide suhtes, kes ei täida 
direktiivi nõudeid; kutsub komisjoni üles lükkama tagasi riiklikud jaotuskavad, mis 
võimaldavad põhjendamatult suurt CO2  heitkogust; 

 Or. en 
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Muudatusettepaneku esitajad: Chris Davies, Anders Wijkman 

Muudatusettepanek 12 
Lõige 9 a (uus) 

9a. nõuab, et pärast taotluste esitamise tähtaega 1. jaanuaril 2005. aastal poleks 
heakskiidetud riiklike jaotuskavade muutmine lubatud; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Eija-Riitta Anneli Korhola 

Muudatusettepanek 13 
Lõige 9 b (uus) 

9b. kutsub komisjoni üles viivitamatult tegema heitkogustega kauplemise direktiivi 
muudatusettepanekuid, mis puudutavad juba ilmnenud väärtoimimisi ja 
vajakajäämisi; 

 Or. en 
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