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Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Anneli Korhola 

Tarkistus 1 
Johdanto-osan C kappale 

C. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 
13. lokakuuta 2003 direktiivin kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan 
järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä, ja katsoo, että tämä merkittävä askel vahvistaa 
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden poliittisen sitoutumisen kestäviin sisäisiin 
toimiinsa keskittymiseen, ja rohkaisee muita osapuolia tekemään samoin, 

 Or. en 



 

PE 347.215/1-13 2/5 AM\543162FI.doc 

FI 

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi, Peter Liese, Anders Wijkman, Johannes (Hans) Blokland, 
Jonas Sjöstedt, Chris Davies 

Tarkistus 2 
2 kohta 

2. katsoo, että osapuolten kymmenes konferenssi ei ole ainoastaan otollinen tilaisuus 
jatkaa Bonnissa, Marrakešissa, New Delhissä ja Milanossa Kioton pöytäkirjan 
täytäntöönpanosta tehtyjä päätöksiä vaan sen pohjalta voidaan myös aloittaa 
laajemmat keskustelut keskeisimmistä toisen velvoitekauden asioista tarkoituksena 
saavuttaa EU:n tavoite rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu 2 asteeseen 
teollistumista edeltäneeseen aikaan verrattuna; toistaa kantansa, jonka mukaan 
pitkällä aikavälillä olisi sovellettava kaikkien maailman asukkaiden 
tasavertaisuuden periaatetta; 

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Anneli Korhola 

Tarkistus 3 
3 kohta 

3. kehottaa Euroopan unionia ja muita UNFCCC-sopimuksen osapuolia jatkamaan 
Milanossa käynnistettyjä keskusteluja, joiden tarkoituksena on sisällyttää 
kansainvälisten lentojen ja tavaralähetysten päästöt toisen velvoitekauden päästöjen 
vähentämistavoitteisiin vuodesta 2012 alkaen; kehottaa EU:ta ja kaikkia UNFCCC-
sopimuksen osapuolia erityisesti seuraamaan myös liikenteen kuljetuspäästöjä ja 
mahdollisesti kehittämään kuljetuspäästöille oman pöytäkirjan; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Anneli Korhola 

Tarkistus 4 
4 a kohta (uusi) 

4 a. kehottaa UNFCCC-sopimuksen osapuolia käynnistämään neuvottelut liitteiden 
rakenteen tarkistamiseksi koskemaan entistä tehokkaammin Kiinan ja Intian 
kaltaisia maita, joiden päästöt kasvavat merkittävästi; 

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

Tarkistus 5 
4 a kohta (uusi) 

4 a. kehottaa Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita korostamaan ilmastonsuojelun 
välttämättömyyttä kansainvälisten kumppaniensa, erityisesti Yhdysvaltojen ja 
Venäjän kanssa käymässään vuoropuhelussa, ja korostaa, että muu kuin rakentava 
suhtautuminen tähän tavoitteeseen vahingoittaa EU:n ja kolmansien maiden 
suhteita; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Anneli Korhola 

Tarkistus 6 
6 kohta 

6. panee merkille Euroopan ympäristökeskuksen viimeisimmän raportin , jossa 
mainitaan muun muassa, että ilmastonmuutoksen vuoksi Eurooppa lämpenee 
maailmanlaajuista keskiarvoa nopeammin; panee merkille ilmastonmuutoksen ja 
lämpenemisen arktisilla alueilla; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Anneli Korhola 

Tarkistus 7 
7 kohta 

7. katsoo, että EU:n olisi kaksinkertaistettava ponnistelunsa Kioton pöytäkirjan 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja oltava esimerkkinä muille yleissopimuksen 
sopimuspuolille; kehottaa komissiota ehdottamaan taloudellisesti kestävämpiä 
välineitä päästökaupasta annettuun direktiiviin päästöjen vähentämiseksi; 

 Or. en 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey, Anders Wijkman, Dimitrios Papadimoulis, Johannes 
(Hans) Blokland, Satu Hassi, Peter Liese 

Tarkistus 8 
7 a kohta (uusi) 

7 a. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita investoimaan ilmastonmuutokseen sopeutumista 
edistäviin toimiin ja asettamaan kehitysmaiden käyttöön asianmukaiset varat, joilla 
ne voivat rahoittaa sopeutumisensa; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, Dorette 
Corbey, Johannes (Hans) Blokland, Dimitrios Papadimoulis 

Tarkistus 9 
7 a kohta (uusi) 

7 a. korostaa sekä energiatehokkuuden parantamista koskevien toimien (tässä asiassa 
EU:lla on merkittävää potentiaalia) että uusiutuvien energianlähteiden roolia tässä 
yhteydessä ja pitää myönteisenä tätä asiaa koskevaa Euroopan komission 
tiedonantoa1; korostaa erityisesti biomassan potentiaalia CO2 -neutraalina 
energiamuotona ja kehottaa komissiota arvioimaan lainsäädäntötoimia 
biomassaenergiatuotannon tukemiseksi; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Anneli Korhola 

Tarkistus 10 
8 kohta 

8. kannustaa kaikkia jäsenvaltioita hyväksymään vastuunsa ja huolehtimaan siitä, että ne 
saavuttavat taakanjakotavoitteensa; pyytää uuden neuvottelukierroksen 
käynnistämistä taakanjakotavoitteiden tiukentamiseksi, koska 25:n jäsenvaltion 
joukossa on sellaisia, joiden taakanjakotavoitteet on todistettu liian alhaisiksi; 

 Or. en 

 

                                                 
1 KOM(2004)0366, 26.5.2004. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, Dorette 
Corbey, Johannes (Hans) Blokland, Dimitrios Papadimoulis 

Tarkistus 11 
9 kohta 

9. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä laatineet kansallisia 
jakosuunnitelmiaan päästökaupasta annetun direktiivin vaatimusten mukaisesti, 
tekemään niin mahdollisimman nopeasti ja pyrkimään tässä yhteydessä 
kunnianhimoisiin tavoitteisiin; kehottaa komissiota ryhtymään välittömästi 
oikeustoimiin niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät noudata direktiivin 
vaatimuksia; kehottaa komissiota torjumaan sellaiset kansalliset jakosuunnitelmat, 
jotka sallivat perusteettoman korkeita CO2-päästöjä; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Anders Wijkman 

Tarkistus 12 
9 a kohta (uusi) 

9 a. Vaatii, että mitään muutoksia hyväksyttyihin kansallisiin jakosuunnitelmiin ei tule 
sallia soveltamispäivämäärän 1. tammikuuta 2005 jälkeen; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Anneli Korhola 

Tarkistus 13 
9 a kohta (uusi) 

9 a. Kehottaa komissiota ehdottamaan pikaisesti muutoksia päästökaupasta annettuun 
direktiiviin jo havaittujen toimintahäiriöiden ja puutteellisuuksien korjaamiseksi; 

 Or. en 
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