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Päätöslauselmaesitys

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 1
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

- ottaa huomioon Gleneaglesissa pidetylle G8-maiden huippukokoukselle osoitetut 
24:n Maailman talousfoorumia edustavan kansainvälisen yritysjohtajan lausunnot 
esimerkiksi tarpeesta asettaa ilmastonmuutoksen pysäyttämistä koskevia pitkän 
aikavälin tavoitteita,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 2
Johdanto-osan B kappale

B. ottaa huomioon, että merkkejä ilmastonmuutoksesta on jo näkyvissä; siitä kertoo 
muun muassa äärimmäisten sääilmiöiden esiintyminen yhä useammin ja yhä 
voimakkaampina sekä jäätiköiden ja ikiroudan sulaminen; sääperäisten 
luonnonkatastrofien aiheuttamien taloudellisten menetysten määrä oli viime 
vuosikymmenen aikana kuusinkertainen 1960-lukuun verrattuna,

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Andres Tarand

Tarkistus 3
Johdanto-osan B kappale

B. ottaa huomioon, että merkkejä ilmastonmuutoksesta on jo näkyvissä; siitä kertoo 
muun muassa napajäätiköiden ja ikiroudan sulaminen ja äärimmäisten sääilmiöiden 
esiintyminen mitä todennäköisimmin yhä useammin ja yhä voimakkaampina; 
sääperäisten luonnonkatastrofien aiheuttamien taloudellisten menetysten määrä oli 
viime vuosikymmenen aikana kuusinkertainen 1960-lukuun verrattuna,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Kartika Tamara Liotard ja Roberto Musacchio

Tarkistus 4
Johdanto-osan C kappale

C. katsoo, että teollisuusmaat ovat ensisijaisesti vastuussa kasvihuonekaasupäästöjen 
kertymisestä ilmakehään sekä nykypäivän että menneiden aikojen osalta, ja katsoo, 
että kehitysmaat kärsivät todennäköisesti eniten ilmaston muuttumisesta yhä 
epävakaammaksi ja että teollisuusmaiden on otettava päävastuu ja autettava alhaisen 
tulotason maita sopeutumaan ilmastonmuutokseen sekä annettava niille 
sopeutumisvaiheessa teknistä ja taloudellista tukea,

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Kartika Tamara Liotard ja Roberto Musacchio

Tarkistus 5
Johdanto-osan D kappale

D. ottaa huomioon, että jo tällä hetkellä, vuonna 2005, päästöjen vähentämistä koskevia 
vuoden 2012 jälkeisen kauden velvoitteita on alettava pohtia hyvin pian, ja katsoo,
että Montrealissa pidettävässä sopimuspuolten konferenssin 11. kokouksessa pitääkin 
nostaa tämä tehtävä ensisijaisen tärkeäksi,

Or. nl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Rebecca Harms

Tarkistus 6
Johdanto-osan D kappale

D. ottaa huomioon, että Kioton pöytäkirjan mukaan päästöjen vähentämistä koskevista
vuoden 2012 jälkeisen kauden velvoitteista aletaan neuvotella vuonna 2005 ja että 
Montrealissa pidettävässä sopimuspuolten konferenssin 11. kokouksessa ja Kioton 
pöytäkirjan osapuolten ensimmäisessä kokouksessa pitääkin nostaa tämä tehtävä 
ensisijaisen tärkeäksi,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Rebecca Harms

Tarkistus 7
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

D a. katsoo, että pian on asetettava uusia tavoitteita, jotta hiilettömien energialähteiden, 
vain vähän kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavien tekniikoiden ja uusiutuvien 
energialähteiden kehittämiselle voitaisiin luoda investointivarmuus ja jotta 
vältettäisiin investoiminen niiden kanssa ristiriitaiseen energiainfrastruktuuriin,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 8
Johdanto-osan E kappale

E. ottaa huomioon, että UNFCCC:n tärkein tavoite – vaarallisen ilmastonmuutoksen 
torjuminen – saattaa uusimpien tieteellisten raporttien mukaan edellyttää 
kasvihuonekaasupitoisuuden vakiinnuttamista tasolle, joka on alle 400 ppm 
hiilidioksidiekvivalentteina (poistetaan), mikä edellyttää päästöjen merkittäviä 
vähennyksiä lähitulevaisuudessa,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 9
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

E a. ottaa huomioon, että lisäämällä merkittävästi investointejaan 
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ympäristöystävällisempää tekniikkaa ja energialähteitä hyödyntävään uuteen 
tuotantokapasiteettiin Euroopan unioni voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 
kansainvälisten sitoumustensa mukaisesti ja että tämä voi lisätä unionin 
energiariippuvuutta,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 10
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

F a. ottaa huomioon, että ilmastovaikutuksia voidaan vähentää huomattavasti 
parantamalla yhdyskuntasuunnittelua,

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 11
Johdanto-osan F b kappale (uusi)

F b. ottaa huomioon, että ehdotus energian loppukäytön tehokkuudesta ja 
energiapalveluista annettavaksi direktiiviksi sisältää tavoitteita, jotka eivät ole 
likimainkaan velvoittavia, eikä tarjoa sen enempää tyydyttäviä näkymiä 
saastepäästöjen vähentämiseksi kuin tehokkaita toimenpiteitä ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi; ottaa huomioon, että parlamentti on toistanut näkemyksensä, jonka se 
ilmaisi energiatehokkuuden parantamista Euroopan yhteisössä koskevasta 
komission toimintasuunnitelmasta 14. maaliskuuta 2001 antamassaan 
päätöslauselmassa1 ja jonka mukaan lopullisen energiaintensiteetin vähentäminen 
vuosittain 2,5 prosentilla on kohtuullinen vähimmäistavoite,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Kartika Tamara Liotard ja Roberto Musacchio

Tarkistus 12
Johdanto-osan G kappale

G. katsoo, että olisi erittäin toivottavaa, että kansalaiset osallistuisivat selvästi 
aktiivisemmin yleiseen päästöjen vähentämistä koskevaan toimintaan ja kestävämpien 
elintapojen kehittämiseen ja että vapaa markkinatalous, jossa liiallista kulutusta ja 

  
1 EYVL C 343, 5.12.2001, s. 190.
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tuotantoa ei mitenkään hillitä, johtaa vain kasvihuonekaasupäästöjen 
lisääntymiseen,

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 13
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

H a. ottaa huomioon, että maapallon lämpenemisen rajoittamisesta enintään kahteen 
celsiusasteeseen (*) koituvat hyödyt korvaavat kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi suunniteltujen toimenpiteiden kustannukset, sillä siten voidaan 
estää maailmanlaajuiset vauriot ja menetykset, jotka ilmastonmuutoksesta 
mahdollisesti aiheutuisi,

(*) Esiteollisen ajan päästötasoon verrattuna.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Kartika Tamara Liotard ja Roberto Musacchio

Tarkistus 14
Johdanto-osan I kappale

I. katsoo, että olisi päästävä eroon riippuvuudesta fossiilisiin polttoaineisiin 
perustuvasta taloudesta (poistetaan); katsoo lisäksi, että olisi avustettava 
kehitysmaita, joissa on paljon uusiutuvia energianlähteitä, mutta joilla ei vielä ole 
tarvittavaa tekniikkaa niiden hyödyntämiseksi,

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Rebecca Harms

Tarkistus 15
1 kohta

1. korostaa, että ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävän EU:n strategian pitäisi perustua 
lähestymistapaan, johon sisältyvät seuraavat kuusi osatekijää:
– tukeudutaan Kioton pöytäkirjan keskeisiin tekijöihin – kasvihuonekaasuja koskeviin 

velvoittaviin päästötavoitteisiin, maailmanlaajuiseen cap and trade -järjestelmään 
(”kiintiö ja kauppa”) ja joustaviin mekanismeihin,

– vähennetään omia päästöjä huomattavasti ottamalla lähtökohdaksi 30 prosentin 
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vähennys vuoteen 2020 mennessä,
– sovelletaan ennakoivaa lähestymistapaa muiden keskeisten toimijoiden, erityisesti 

Yhdysvaltojen, saamiseksi mukaan,
– kehitetään Kiinan, Etelä-Afrikan, Brasilian ja Intian kaltaisten maiden kanssa strategisia 

kumppanuuksia, joiden puitteissa niitä autetaan laatimaan kestäviä energiastrategioita ja 
varmistetaan niiden osallistuminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen,

– tuetaan voimakkaasti kestäviä energiatekniikoita koskevaa tutkimusta ja innovaatiota ja 
poistetaan vääristävät kannustimet, kuten fossiilisten polttoaineiden tuet, sekä 
sisällytetään energian tuotantohintaan ulkoiset menot, kuten ilmastonmuutoksesta 
aiheutuvat kustannukset,

– kannustetaan Euroopan kansalaisia osallistumaan selvästi aktiivisemmin ja suoremmin 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen; tätä varten on jaettava yksityiskohtaista tietoa 
tuotteiden ja palveluiden hiilidioksidipitoisuuksista, ja tulevaisuudessa voidaan harkita 
henkilökohtaisten, kaupattavien kiintiöiden järjestelmää;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Kartika Tamara Liotard ja Roberto Musacchio

Tarkistus 16
1 kohdan 1 luetelmakohta

- tukeudutaan Kioton pöytäkirjaan ja asetetaan teollisuusmaille ehdottomat ja 
velvoittavat päästörajat,

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 17
1 kohdan 5 a luetelmakohta (uusi)

- edistetään energiatehokkuutta Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön 
keinoin ja lasketaan sellaisen tekniikan hintaa, joka auttaa vähentämään 
ilmastovaikutuksia,

Or. sv



AM\583011FI.doc 7/31 PE 362.686v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Kartika Tamara Liotard ja Roberto Musacchio

Tarkistus 18
1 kohdan 6 luetelmakohta

- kannustetaan Euroopan kansalaisia osallistumaan selvästi aktiivisemmin ja suoremmin 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen; tätä varten on jaettava yksityiskohtaista tietoa 
tuotteiden ja palveluiden hiilidioksidipitoisuuksista (poistetaan);

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 19
1 kohdan 6 a luetelmakohta (uusi)

- vaaditaan poliittisia päättäjiä ottamaan vastuulleen sellaisten toimenpiteiden 
toteuttamisen, joilla kansalaisia autetaan vähentämään omia ilmastovaikutuksiaan,

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 20
2 kohta

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita esittämään Kioton pöytäkirjan osapuolten 
ensimmäisessä kokouksessa harkittavaksi ehdotuksia uudeksi vuoden 2012 jälkeisen 
ajan ilmastojärjestelmäksi, joka perustuu yleiseen tavoitteeseen, jonka mukaan 
maapallon keskilämpötila ei saa nousta yli kahta astetta esiteolliseen aikaan 
verrattuna; korostaa, että näiden ehdotusten olisi perustuttava 
oikeudenmukaisuuden, kestävyyden ja vastuullisuuden periaatteisiin sekä 
toimintakykyyn ja -valmiuksiin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Kartika Tamara Liotard ja Roberto Musacchio

Tarkistus 21
2 kohta

2. kehottaa EU:n johtajia esittämään sopimuspuolten konferenssin 11. kokouksessa 
ehdotuksia uudeksi ilmastojärjestelmäksi, joka perustuu yleiseen tavoitteeseen, jonka 
mukaan maapallon keskilämpötila ei saa nousta yli kahta astetta esiteolliseen aikaan 
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verrattuna; kehottaa EU:n valtuuskuntaa vakuuttamaan muut osapuolet vakaasta 
aikeestaan viedä Kioton pöytäkirjaa pidemmälle niin, että teollisuusmaille 
asetettaisiin ehdottomat ja velvoittavat päästökiintiöt, ja samalla työskentelemään 
asianmukaisen sitoumuksen saamiseksi myös kehitysmailta;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Rebecca Harms

Tarkistus 22
2 kohta

2. kehottaa EU:n johtajia esittämään sopimuspuolten konferenssin 11. kokouksessa ja 
Kioton pöytäkirjan osapuolten ensimmäisessä kokouksessa ehdotuksia uudeksi 
ilmastojärjestelmäksi, joka perustuu yleiseen tavoitteeseen, jonka mukaan maapallon 
keskilämpötila ei saa nousta yli kahta astetta esiteolliseen aikaan verrattuna; korostaa, 
että näiden ehdotusten olisi perustuttava oikeudenmukaisuuden, kestävyyden ja 
vastuullisuuden periaatteisiin sekä toimintakykyyn ja -valmiuksiin; painottaa, että 
sopimusten konferenssin 11. kokouksessa ja Kioton pöytäkirjan osapuolten 
ensimmäisessä kokouksessa on sovittava selkeistä aikarajoista neuvotteluprosessille 
vuoden 2012 jälkeistä aikaa koskevan kansainvälisen ilmastosopimuksen 
tekemiseksi, ja suosittelee, että tätä prosessia jatkettaisiin Kioton pöytäkirjan 
pohjalta eikä yksinomaan ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimuksen nojalla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Rebecca Harms

Tarkistus 23
3 kohta

3. katsoo, että tulevan järjestelmän pohjaksi pitäisi ottaa yhteiset mutta erilaiset 
velvollisuudet, joilla pyritään päästöjen vähentämiseen ja yhtenäistämiseen, jatkuvat 
ja asteittain kasvavat päästövähennykset sekä yhä useamman maan osallistuminen 
ponnisteluihin päästöjen vähentämiseksi; painottaa, että kaikki päästöjen 
vähentämistä koskevat tavoitteet olisi määritettävä uusimman tieteellisen tiedon 
pohjalta ja että niillä pyrittäisiin varmistamaan kohtuullisella varmuudella, että 
ilmaston keskimääräinen maailmanlaajuinen lämpeneminen ei ylittäisi kahta 
astetta; lisäksi korostaa, että kaikkien harkittavien toimien pitää olla 
kustannustehokkaita ja että pitkän tähtäimen tavoitteeksi pitäisikin ottaa 
maailmanlaajuisten hiilidioksidimarkkinoiden luominen "cap and trade" -periaatteen 
("kiintiö ja kauppa") pohjalta

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 24
3 kohta

3. katsoo, että tulevan järjestelmän pohjaksi pitäisi ottaa yhteiset mutta erilaiset 
velvollisuudet, jatkuvat ja asteittain kasvavat päästövähennykset sekä yhä useamman 
maan osallistuminen ponnisteluihin päästöjen vähentämiseksi; korostaa, että kaikkien 
harkittavien toimien pitää olla kustannustehokkaita ja että pitkän tähtäimen 
tavoitteeksi pitäisikin ottaa maailmanlaajuisten hiilidioksidimarkkinoiden luominen 
"cap and trade" -periaatteen ("kiintiö ja kauppa") pohjalta; toteaa lisäksi, että 
kustannustehokkuuslaskelmissa on otettava huomioon passiivisuudesta aiheutuvat 
kustannukset sekä odotettavissa oleva taloudellinen hyöty, joka koituu varhaisesta 
toimenpiteisiin ryhtymisestä, innovoinnista ja teknisestä oppimisesta sekä niiden 
myötä saavutettavasta päästöjen hillitsemiskustannusten vähenemisestä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Kartika Tamara Liotard ja Roberto Musacchio

Tarkistus 25
3 kohta

3. katsoo, että tulevan järjestelmän pohjaksi pitäisi ottaa yhteiset mutta erilaiset 
velvollisuudet, jatkuvat ja asteittain kasvavat päästövähennykset sekä yhä useamman 
maan osallistuminen ponnisteluihin päästöjen vähentämiseksi; korostaa, että kaikkien 
harkittavien toimien pitää olla kustannustehokkaita ja että pitkän tähtäimen 
tavoitteeksi pitäisikin ottaa maailmanlaajuisten hiilidioksidimarkkinoiden luominen 
päästökiintiöiden pohjalta;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 26
4 kohta

4. kannattaa Brysselissä 23. maaliskuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmiä ja erityisesti ehdotusta, jonka mukaan kehittyneiden maiden osalta olisi 
pyrittävä suuruusluokaltaan 15–30 prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2020 
mennessä (poistetaan);

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Kartika Tamara Liotard ja Roberto Musacchio

Tarkistus 27
4 kohta

4. kannattaa Brysselissä 23. maaliskuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmiä ja erityisesti ehdotusta, jonka mukaan kehittyneiden maiden osalta olisi 
pyrittävä suuruusluokaltaan 15–30 prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2020 
mennessä; muistuttaa kuitenkin, että tarvitaan myös pitkän tähtäimen 
päästövähennystavoitteita, ja ehdottaa tavoitteeksi 60–80 prosenttia vuoteen 2050 
mennessä; korostaa, että kaikkien päästöjen vähentämistä koskevien tavoitteiden on 
perustuttava uusimpaan tieteelliseen tutkimustietoon ja että niillä on pyrittävä 
kohtuullisella varmuudella rajoittamaan ilmaston keskimääräinen 
maailmanlaajuinen lämpeneminen kahteen asteeseen;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Rebecca Harms

Tarkistus 28
4 kohta

4. kannattaa Brysselissä 23. maaliskuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmiä ja erityisesti ehdotusta, jonka mukaan kehittyneiden maiden osalta olisi 
pyrittävä suuruusluokaltaan 15–30 prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2020 
mennessä; muistuttaa kuitenkin, että tarvitaan myös pitkän tähtäimen 
päästövähennystavoitteita, ja ehdottaa tavoitteeksi 60–80 prosenttia vuoteen 2050 
mennessä; toteaa jälleen, että täydentävyysperiaatteen mukaisesti vähintään puolet 
päästöjen vähennystavoitteista on saavutettava omin voimin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 29
5 kohta

5. korostaa, että tarvitaan suuri energia- ja liikennejärjestelmien muutos, jotta 
ilmastonmuutosta voidaan hillitä tehokkaasti, ja että tästä muutoksesta pitäisi tulla 
Lissabonin strategiaa edistävä voima, joka tukee kasvua ja kilpailukykyä sekä viennin 
kasvua; kehottaa Euroopan unionia kehittämään strategian, jolla unionista tehdään 
maailman energiatehokkain talous asettamalla tavoitteeksi energiaintensiteetin 
vähentäminen vuosittain 2,5–3 prosenttia;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 30
5 kohta

5. korostaa, että tarvitaan suuri energia- ja liikennejärjestelmien sekä rakennusten 
lämpösuunnittelun muutos, jotta ilmastonmuutosta voidaan hillitä tehokkaasti, ja että 
tästä muutoksesta pitäisi tulla Lissabonin strategiaa edistävä voima, joka tukee kasvua 
ja kilpailukykyä (poistetaan);

Or. fr

Tarkistus 31

5 kohta

5. korostaa, että tarvitaan suuri energia- ja liikennejärjestelmien muutos, jotta 
ilmastonmuutosta voidaan hillitä tehokkaasti, ja kehottaa Euroopan komissiota 
laatimaan strategian, jolla Euroopan unionista tehdään maailman 
energiatehokkain talous asettamalla tavoitteeksi energiatehokkuuden lisääminen 
vuosittain 3–5 prosenttia;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Rebecca Harms

Tarkistus 32
5 kohta

5. korostaa, että tarvitaan suuri energia- ja liikennejärjestelmien muutos, jotta 
ilmastonmuutosta voidaan hillitä tehokkaasti, ja että tästä muutoksesta pitäisi tulla 
Lissabonin strategiaa edistävä voima, joka tukee kasvua ja kilpailukykyä sekä viennin 
kasvua; kehottaa Euroopan unionia kehittämään strategian, jolla unionista tehdään 
maailman energiatehokkain talous asettamalla tavoitteeksi energiatehokkuuden 
lisääminen vuosittain noin 3 prosenttia;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Rebecca Harms

Tarkistus 33
5 a kohta (uusi)

5 a. tiedostaa, että toimenpiteiden viivästyminen lisää epäsuotuisten 
ympäristövaikutusten ja kustannusten lisääntymisen vaaraa; toteaa lisäksi, että 
maailmanlaajuisista päästövähennyksistä ei saa aiheutua muita uhkia, kuten 
terveysuhkia tai radioaktiivisen jätteen ja terrorismin leviämisen uhkaa, ja että 
puhtaan kehityksen mekanismista (CDM) ja yhteistoteutusmekanismista (JI) tai 
muista vastaavista hankkeista maksettavia varoja ei edelleenkään saa osoittaa 
ydinenergiatoimintaan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Rebecca Harms

Tarkistus 34
5 b kohta (uusi)

5 b. toteaa, että hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) totesi jo vuonna 1996, 
että ydinenergia ei ole ratkaisu ilmastonmuutokseen, sillä jo ydinvoiman osuuden 
nostaminen 47 prosenttiin maailman sähköntarpeen täyttämisessä edellyttäisi noin 
70 reaktorin rakentamista vuosittain vuoteen 2100 saakka;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 35
5 c kohta (uusi)

5 c. katsoo, että Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden on otettava uudelleen 
tarkasteltavaksi ja tarkistettava yhdyskuntasuunnittelun välineensä niiden 
ilmastovaikutusten vähentämiseksi erityisesti liikennejärjestelmien sekä uusien 
asuin- ja teollisuusalueiden suunnittelun ja niihin tehtävien uusien investointien 
osalta;

Or. sv
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 36
6 kohta

6. korostaa, että monet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tarvittavat tekniikat 
ovat jo olemassa, mutta niiden markkinoille pääsylle on monia esteitä, kuten 
fossiilisten polttoaineiden tukien kaltaisia vääristäviä kannustimia; kehottaakin siksi 
komissiota antamaan ehdotuksia lainsäädännöksi, jolla lopetetaan kaikki tällaiset 
tuet, ja sen sijaan ottamaan käyttöön positiivisia kannustimia, joilla lisätään 
energiatehokkaiden, vähän hiilidioksidia aiheuttavien ja hiilettömien tekniikoiden 
käyttöä, ja kehottaa hyödyntämään ennakoivasti EU:n sisäisiä julkisia 
hankintamenettelyjä näiden tekniikoiden kustannusten alentamisessa; pyytää lisäksi 
perustamaan teho-ohjelman – Yhdysvalloissa 1990-luvulla toteutetun Apollo-
ohjelman tapaan – tukemaan kestävää energiantuotantoa edistävää tutkimusta ja 
innovaatioita;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Rebecca Harms

Tarkistus 37
6 kohta

6. korostaa, että monet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tarvittavat tekniikat 
ovat jo olemassa, mutta niiden käytölle on monia esteitä, kuten fossiilisten 
polttoaineiden käyttöä edistävien tukien kaltaisia vääristäviä kannustimia; 
kehottaakin siksi EU:n johtajia ottamaan käyttöön positiivisia kannustimia, joilla 
lisätään energiatehokkaiden, vähän hiilidioksidia aiheuttavien ja hiilettömien 
tekniikoiden käyttöä, ja kehottaa hyödyntämään EU:n sisäisiä julkisia 
hankintamenettelyjä näiden tekniikoiden kustannusten alentamisessa; pyytää lisäksi, 
että seitsemännessä puiteohjelmassa keskityttäisiin tukemaan kestävää 
energiantuotantoa edistävää tutkimusta ja innovaatioita ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen liittyvillä aloilla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 38
6 a kohta (uusi)

6 a. kehottaa komissiota – ottaen huomioon, että suuri tai jopa suurin osa Euroopan 
unionin energiainfrastruktuurista on korvattava tulevina vuosikymmeninä –
antamaan ehdotuksia, joilla varmistetaan, että kaikissa unionin 
energiainfrastruktuuriin tehtävissä investoinneissa hyödynnetään vain parasta 
saatavilla olevaa tekniikkaa, joka tuottaa vain vähän tai ei ollenkaan fossiilisten 
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polttoaineiden päästöjä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 39
6 b kohta (uusi)

6 b. toteaa, että hiilidioksidin talteenotto ja varastoiminen eivät mahdollista 
uusiutumattomien energialähteiden käytöstä luopumista ja ovat niin ollen vain 
tilapäisiä ratkaisuja ilmakehään suuntautuvien hiilidioksidipäästöjen poistamiseksi; 
toteaa siksi, että hiilidioksidin talteenottoa ja varastoimista ei voida pitää kestävinä 
tekniikoina ja että varoja olisikin käytettävä todellisten ratkaisujen, kuten erilaisten 
uusiutuvien energialähteiden ja energiaa säästävien tekniikoiden, kehittämiseen; 

On myös tärkeää täsmentää, että maakaasun käyttö polttoaineena lisää 
huomattavasti kasvihuonekaasupäästöjä ja että ympäristövaikutusten osalta se 
jättää taakseen ainoastaan muut fossiiliset polttoaineet;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 40
6 c kohta (uusi)

6 c. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään selkeillä ja konkreettisilla 
toimenpiteillä puhtaan kehityksen mekanismin ja siihen liittyvien instituutioiden 
uudistamista, jotta voitaisiin parantaa mekanismin täytäntöönpanoa ja kannustaa 
yksityissektorin toimijoita osallistumaan siihen laajemmalla rintamalla ja jotta siten 
voitaisiin antaa riittävä, vuoden 2012 jälkeiseen aikaan ulottuva sysäys;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 41
6 d kohta (uusi)

6 d. kiinnittää huomiota tarpeeseen tukea uusia tekniikoita, joilla mahdollistetaan 
avaruusresursseja hyödyntävien järjestelmien käyttäminen luonnonkatastrofien 
kartoittamisessa ja siten ennakoida ja hillitä niiden tuhoisia seurauksia;
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Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 42
6 e kohta (uusi)

6 e. panee huolestuneena merkille rahtiliikenteen lisääntymisen, pyytää komissiota
laatimaan arvion rahtiliikenteestä aiheutuvista hiilidioksidipäästöistä ja kehottaa 
komissiota kehittämään uudenlaisia tapoja tiedottaa näistä liikenteen aiheuttamista 
hiilidioksidipäästöistä;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 43
6 f kohta (uusi)

6 f. katsoo, että ilmastonmuutoksen ja katastrofien estämiseksi tarvittavan tutkimuksen 
ja teknisen kehittämisen monimutkaisuudesta ja rajat ylittävästä luonteesta johtuen 
on tarpeen kehittää eurooppalaisia malleja, jotka menevät alueellisen ja kansallisen 
toissijaisuusperiaatteen edelle;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 44
6 g kohta (uusi)

6 g. kehottaa niiden EU:n jäsenvaltioiden johtajia, jotka eivät vielä ole osoittaneet 
varoja lisärahastoon, jolla pyritään varmistamaan, että puhtaan kehityksen 
mekanismin hallintoneuvostolla on mahdollisuudet täyttää tehtävänsä ja kehittää 
uusi, hyvin toimiva ja tehokas mekanismi, ohjaamaan varoja tähän rahastoon;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 45
7 kohta

7. korostaa, että liikennealan kehitys on ratkaisevassa asemassa, sillä noin 30 prosenttia 
unionin hiilidioksidipäästöistä aiheutuu liikennealasta, jonka päästöistä puolestaan 
noin 85 prosenttia koostuu maantieliikenteen päästöistä, kun taas raideliikenne on 
viisi kertaa energiatehokkaampaa; kehottaakin edistämään raideliikenteen ja 
yleisesti ottaen julkisen liikenteen käyttöä, kaupunkien julkinen liikenne mukaan 
luettuna; lisäksi pahoittelee sitä, ettei autonvalmistajien kanssa tehty 
vapaaehtoisuuteen perustuva sopimus näytä tuottavan toivottuja tuloksia; kehottaa 
siksi kehittämään tehokkaita liikenteen päästöjen vähentämiseen tähtääviä 
toimenpiteitä, mukaan luettuina uusien ajoneuvojen fossiilisista polttoaineista 
aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä koskevat pakottavat tavoitteet – esimerkiksi enintään 
120 g hiilidioksidia/km keskimääräistä myytyä ajoneuvoa kohden vuoteen 2012 
mennessä – ja soveltamaan innovatiivisempaa aluesuunnittelupolitiikkaa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 46
7 kohta

7. korostaa, että liikennealan kehitys on ratkaisevassa asemassa, ja pahoittelee sitä, ettei 
autonvalmistajien kanssa tehty vapaaehtoisuuteen perustuva sopimus näytä tuottavan 
toivottuja tuloksia; kehottaa siksi kehittämään tehokkaita liikenteen päästöjen 
vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä, mukaan luettuina uusien ajoneuvojen 
fossiilisista polttoaineista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä koskevat pakottavat 
tavoitteet; toivoo selkeitä ja todellisia toimenpiteitä; pahoittelee, että autoteollisuus 
ei saavuta kilometrikohtaista 140 g:n päästötavoitetta säädetyssä määräajassa; 
kehottaa asettamaan pitkällä aikavälillä sallituksi päästörajaksi 80–100 g/km; 
lisäksi kehottaa ottamaan käyttöön autoteollisuuden päästökauppajärjestelmän, 
jotta alalla voidaan jatkaa päästöjen vähentämistä mahdollisimman alhaisin 
kustannuksin; pyytää komissiota kehittämään uudenlaisia toimenpiteitä, joilla 
kannustetaan autoteollisuutta vähentämään nopeammin 
kasvihuonekaasupäästöjään;

Or. nl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 47
7 kohta

7. korostaa, että liikennealan kehitys on ratkaisevassa asemassa, ja pahoittelee sitä, ettei 
autonvalmistajien kanssa tehty vapaaehtoisuuteen perustuva sopimus näytä tuottavan 
toivottuja tuloksia; kehottaa siksi kehittämään tehokkaita liikenteen päästöjen 
vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä, mukaan luettuina uusien ajoneuvojen 
fossiilisista polttoaineista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä koskevat pakottavat 
tavoitteet – esimerkiksi enintään 120 g hiilidioksidia/km keskimääräistä myytyä 
ajoneuvoa kohden vuoteen 2010 mennessä – ja kohdentamaan tukea julkiseen 
liikenteeseen sekä soveltamaan innovatiivisempaa aluesuunnittelupolitiikkaa, jonka 
myötä siirrytään maantieliikenteestä kohti raide- ja vesiliikennettä; toteaa, että 
aloitteissa raideliikennejärjestelmien tehostamiseksi olisi otettava huomioon sekä 
matkustaja- että rahtiliikenne;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 48
7 kohta

7. korostaa, että liikennealan kehitys on ratkaisevassa asemassa, ja pahoittelee sitä, ettei 
autonvalmistajien kanssa tehty vapaaehtoisuuteen perustuva sopimus näytä tuottavan 
toivottuja tuloksia; kehottaa siksi kehittämään tehokkaita liikenteen päästöjen 
vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä, mukaan luettuina uusien ajoneuvojen 
fossiilisista polttoaineista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä koskevat pakottavat 
tavoitteet – esimerkiksi enintään 120 g hiilidioksidia/km keskimääräistä myytyä 
ajoneuvoa kohden vuoteen 2012 mennessä ja hybridiajoneuvojen tuotannon 
kehittäminen – ja soveltamaan innovatiivisempaa aluesuunnittelupolitiikkaa; kehottaa 
komissiota vastaavasti laatimaan luettelon maantie- ja raideliikenteen yhdistävistä 
ja huippunopeita junia koskevista pääasiallisista rakennushankkeista, joilla voidaan 
hillitä maantieliikennettä, ja perustamaan erityisen unionin lainavälineen näiden 
keskeisten ohjelmien täytäntöönpanon vauhdittamiseksi;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Rebecca Harms

Tarkistus 49
7 kohta

7. korostaa, että liikennealan kehitys on ratkaisevassa asemassa, ja pahoittelee sitä, ettei 
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autonvalmistajien kanssa tehty vapaaehtoisuuteen perustuva sopimus näytä tuottavan 
toivottuja tuloksia; kehottaa siksi kehittämään tehokkaita liikenteen päästöjen 
vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä, mukaan luettuina uusien ajoneuvojen 
fossiilisista polttoaineista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä koskevat pakottavat 
tavoitteet; suosittelee, että enimmäismääräksi asetetaan 120 g hiilidioksidia/km 
keskimääräistä myytyä ajoneuvoa kohden vuoteen 2010 mennessä, jotta ajoneuvojen 
keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä voitaisiin vähentää 60 grammaan/km vuoteen  
2020 mennessä (muun muassa EU:n laajuisilla nopeusrajoituksilla ja 
polttoainetehokkuutta koskevilla vähimmäisnormeilla), ja kehottaa soveltamaan 
innovatiivisempaa aluesuunnittelupolitiikkaa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 50
7 a kohta (uusi)

7 a. katsoo maantieliikenteen osalta ja EY:n perustamissopimuksen 174 artiklan 
2 kohtaan perustuvan saastuttaja maksaa -periaatteen huomioon ottaen, että 
kuljettajien, joiden ajoneuvon hiilidioksidipäästöt ylittävät 120 g/km, olisi 
maksettava tästä etuoikeudesta, ja kehottaa komissiota esittämään ehdotuksia 
tämän toteuttamiseksi; kehottaa komissiota tutkimaan, mitä hyötyä saavutettaisiin 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta, jos kaikissa jäsenvaltioissa sallittaisiin 
käyttää Ruotsin/Suomen rekkapituuksia, ja tiedottamaan löydöksistään pikaisesti;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 51
7 b kohta (uusi)

7 b. katsoo raideliikenteen osalta, että unionin rautateiden rahtiliikenneverkoston 
hajanaisuudella ja monilla jäljellä olevilla pullonkauloilla on tällä hetkellä 
huomattavia välillisiä vaikutuksia liikennealan päästöihin, varsinkin kun otetaan 
huomioon rautateitse kuljetetun rahdin määrä EU:ssa verrattuna Yhdysvaltoihin, ja 
kehottaakin komissiota antamaan Euroopan ilmastonmuutosohjelmaa (ECCP) 
koskevan selvityksensä yhteydessä ehdotuksia ”Euroopan laajuisen rautateiden 
nopean rahtiliikenneverkoston” luomiseksi, jotta voitaisiin yhtenäistää hajanaista 
rahtiliikenneverkostoa ja poistaa infrastruktuurin pullonkaulat; 

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 52
7 c kohta (uusi)

7 c. tukee komission ehdotusta rahdin maantiekuljetusten vaihtamisesta suurelta osin 
ympäristöystävällisempiin kuljetustapoihin; kehottaa komissiota antaman 
ehdotuksia, joilla pyritään vakiinnuttamaan liikennemäärät Euroopan unionissa tai 
pienentämään niitä vuoteen 2010 mennessä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Rebecca Harms

Tarkistus 53
7 d kohta (uusi)

7 d. uudistaa pyyntönsä, jonka mukaan päästöjen vähennystavoitteisiin sisällytettäisiin 
vuoden 2012 jälkeen myös kansainvälisistä lento- ja laivakuljetuksista aiheutuvat 
päästöt;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 54
7 e kohta (uusi)

7 e. kehottaa jäsenvaltioita ohjaamaan fossiilisten polttoaineiden tukia uudelleen 
puhtaisiin tai ympäristöystävällisempiin energialähteisiin; toteaa, että 
energiamarkkinoita ollaan parhaillaan vapauttamassa ja energia-alaa 
yksityistämässä, minkä seurauksena energianhinnat ovat alhaisemmat kuin niiden 
olisi suotavaa olla; pahoittelee, että varsin hiljattain koetuista öljykriiseistä 
huolimatta sen enempää jäsenvaltiot kuin komissiokaan eivät ole ryhtyneet 
suunniteltuihin toimenpiteisiin energian säästämisen tukemiseksi;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 55
7 f kohta (uusi)

7 f. puoltaa ympäristöveron käyttöönottoa unionin tasolla; korostaa, että ympäristöverot 
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ovat muiden markkinavälineiden tavoin ensiarvoisen tärkeitä saasteiden 
vähentämistä koskevan tehokkaan politiikan kannalta; pyytää komissiota tekemään
ehdotuksia unionin ensimmäisestä ympäristöverosta ja jäsenvaltioita hyväksymään 
veron viimeistään vuonna 2009;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 56
7 g kohta (uusi)

7 g. tukee komission ehdotusta kaupunkiympäristöä koskevaksi aihekohtaiseksi 
strategiaksi, jolla pyritään parantamaan kaupunkialueiden laatua erityisesti 
ilmanlaadun osalta; katsoo ilmastonmuutoksen osalta, että etusijalle olisi asetettava 
kaksi toiminta-aluetta: vähemmän saastuttavia tekniikoita hyödyntävien julkisten 
liikennepalvelujen kehittäminen ja kestävien, ympäristön kannalta laadukkaiden 
rakennusmenetelmien edistäminen;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 57
8 kohta

8. kehottaa komissiota ilmentämään EU:n selkeää johtajuutta vuoden 2012 
neuvottelujen alla esittämällä erityisiä lainsäädäntöehdotuksia rakennusdirektiivin 
soveltamisalan laajentamiseksi ja biopolttoaineita koskevan direktiivin ajan tasalle 
saattamiseksi siten, että siihen sisällytetään uusinta tekniikkaa hyödyntävät 
bioflexipolttoaineet (kuten metyylitetrahydrofolaatti, etyylilevulinaatti jne.), ja 
ottamaan Euroopan ilmastonmuutosohjelmaa koskevan selvityksen yhteydessä 
käyttöön koko EU:n alueeseen sovellettavat yhteiset normit näille uusille 
polttoaineille ja sekoitussuhdetta koskevat vähimmäisvaatimukset;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 58
8 kohta

8. kehottaa EU:n johtajia esittämään erityisiä lainsäädäntöehdotuksia rakennusdirektiivin 
soveltamisalan laajentamiseksi siten, että siinä kannustetaan vähentämään vanhojen 
(30 prosentin vähennys) ja uusien (80 prosentin vähennys) rakennusten 
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lämmittämiseen tarvittavan energian määrää parantamalla lämpösuunnittelua ja 
eristystä ja käyttämällä energiaa säästäviä tekniikoita, ja tarkistamaan 
biopolttoaineita koskevaa direktiiviä siten, että siihen sisällytetään uusinta tekniikkaa 
hyödyntävät bioflexipolttoaineet ja sekoitussuhdetta koskevat vähimmäisvaatimukset;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 59
8 kohta

8. kehottaa EU:n johtajia esittämään erityisiä lainsäädäntöehdotuksia rakennusdirektiivin 
soveltamisalan laajentamiseksi ja biopolttoaineita koskevan direktiivin ajan tasalle 
saattamiseksi siten, että siihen sisällytetään pakolliset vähimmäistavoitteet ja uusinta 
tekniikkaa hyödyntävät bioflexipolttoaineet; kehottaa lisäksi muokkaamaan 
bensiiniä ja dieselpolttoainetta koskevia normeja niin, että niihin voidaan sekoittaa 
suoraan 10 prosenttia biopolttoaineita;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Rebecca Harms

Tarkistus 60
8 kohta

8. kehottaa EU:n johtajia esittämään erityisiä lainsäädäntöehdotuksia rakennusdirektiivin 
soveltamisalan laajentamiseksi ja biopolttoaineita koskevan direktiivin ajan tasalle 
saattamiseksi siten, että siihen sisällytetään uusinta tekniikkaa hyödyntävät 
bioflexipolttoaineet ja luodaan kannustimia biopolttoaineen käyttämiselle 
sidonnaiskuljetusajoneuvoissa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 61
8 kohta

8. kehottaa EU:n johtajia esittämään erityisiä lainsäädäntöehdotuksia rakennusdirektiivin 
soveltamisalan laajentamiseksi, säätämään puun vähimmäisosuudesta uusien 
rakennusten rakennusaineena ja saattamaan biopolttoaineita koskevan direktiivin 
ajan tasalle (poistetaan) siten, että siihen sisällytetään uusinta tekniikkaa hyödyntävät 
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bioflexipolttoaineet ja sekoitussuhdetta koskevat vähimmäisvaatimukset;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 62
8 a kohta (uusi)

8 a. pyytää Euroopan unionin viranomaisia varmistamaan, että rakennerahastoja 
suunnataan ensisijaisesti kestävän kehityksen ja sosiaalisen asunnontuotannon 
tukemiseen;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 63
9 kohta

9. vaatii komissiota ryhtymään ripeisiin toimiin lentoliikenteen aiheuttamien ilmastoon
kohdistuvien vaikutusten hillitsemiseksi sisällyttämällä lentoliikenne eli kaikki EU:n 
lentoasemilta lähtevät tai niille saapuvat lennot päästökauppajärjestelmän piiriin; 
(poistetaan) kehottaa komissiota tutkimaan erilaisia vaihtoehtoja, joilla voidaan 
(poistetaan) puuttua kaikkiin muihinkin lentoliikenteen ilmastovaikutuksiin; kehottaa 
toteuttamaan rinnakkaisia ponnistuksia meriliikenteen päästöihin puuttumiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Kartika Tamara Liotard ja Roberto Musacchio

Tarkistus 64
9 kohta

9. vaatii komissiota ryhtymään ripeisiin toimiin lentoliikenteen aiheuttamien ilmastoon 
kohdistuvien vaikutusten hillitsemiseksi (poistetaan); painottaa sitä, että 
hiilidioksidipäästöt ovat vasta ensimmäinen askel, ja kehottaa komissiota tutkimaan 
erilaisia vaihtoehtoja, joilla voidaan tulevaisuudessa puuttua kaikkiin muihinkin 
lentoliikenteen ilmastovaikutuksiin;

Or. nl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Rebecca Harms

Tarkistus 65
9 kohta

9. vaatii komissiota ryhtymään ripeisiin toimiin lentoliikenteen aiheuttamien ilmastoon 
kohdistuvien vaikutusten hillitsemiseksi kehittämällä vuosiksi 2008–2012 
lentoliikenteen päästökauppajärjestelmän, johon sisältyvät kaikki EU:n 
lentoasemilta lähtevät tai niille saapuvat lennot, ja ottamaan samanaikaisesti 
käyttöön välineitä, joilla puututaan kaikkiin muihinkin lentoliikenteen 
ilmastovaikutuksiin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 66
9 kohta

9. toteaa, että lentoliikenne aiheuttaa 4–9 prosenttia maailman 
kasvihuonekaasupäästöistä ja että lentoliikenteen päästöt lisääntyvät 3 prosentin 
vuosivauhdilla; korostaa, kuinka tärkeää on asettaa ilmailualalle tiukat päästöjen 
rajoittamistavoitteet; vaatii komissiota ryhtymään ripeisiin toimiin lentoliikenteen 
aiheuttamien ilmastoon kohdistuvien vaikutusten hillitsemiseksi sisällyttämällä 
lentoliikenne eli kaikki EU:n lentoasemilta lähtevät tai niille saapuvat lennot 
päästökauppajärjestelmän piiriin; painottaa sitä, että hiilidioksidipäästöt ovat vasta 
ensimmäinen askel, ja kehottaa komissiota tutkimaan erilaisia vaihtoehtoja, joilla 
voidaan tulevaisuudessa puuttua kaikkiin muihinkin lentoliikenteen 
ilmastovaikutuksiin;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 67
9 a kohta (uusi)

9 a. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön yleisen liikenneveron, jolla poistettaisiin 
perusteeton etulyöntiasema sellaisilta saastuttavilta kuljetusmuodoilta, joiden 
todelliset kustannukset on aliarvioitu, kun niiden aiheuttamasta saastumisesta 
koituvia kustannuksia ei ole otettu huomioon, mikä myös vääristää kilpailua 
suhteessa saastuttamattomiin kuljetusmuotoihin;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 68
9 b kohta (uusi)

9 b. kehottaa komissiota viitoittamaan selkeästi tietä kohti vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavaa taloutta laatimalla tiekartan, jossa muun muassa annetaan enemmän 
tietoa siitä, mitä vetyenergian ja uusiutuvien energialähteiden avulla voidaan 
saavuttaa; kehottaa komissiota samanaikaisesti kartoittamaan uusien ja puhtaiden 
tekniikoiden kehittämisessä ja soveltamisessa ilmeneviä pullonkauloja;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 69
10 kohta

10. katsoo, että biomassan käytön ja maatalouteen liittyvän energiantuotannon ripeä 
kehittäminen on otettava yhdeksi painopisteistä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Rebecca Harms

Tarkistus 70
10 kohta

10. katsoo, että biomassan ja maatalouteen liittyvän energiantuotannon ripeä kehittäminen 
on otettava ensisijaiseksi painopisteeksi yhteisön maatalouspolitiikassa 
elintarviketuotantoa koskevan tasapainoisen lähestymistavan ohella;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 71
10 kohta

10. katsoo, että biomassan ja maatalouteen liittyvän energiantuotannon ripeä kehittäminen 
on otettava ensisijaiseksi painopisteeksi lyhyellä aikavälillä; kehottaa siksi EU:ta 
siirtämään maatalouden tukimekanismiensa kohdetta asteittain elintarviketuotannosta 
kohti uusiutuvan energian tuotantoa; korostaa, että biomassaa hyödyntävä 
energiantuotanto on järjestettävä niin, että varmistetaan sekä energiansiirron 
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tehokkuus että sen kestävyys ympäristön kannalta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 72
10 kohta

10. katsoo, että biomassan ja maatalouteen liittyvän energiantuotannon ripeä kehittäminen 
on otettava ensisijaiseksi painopisteeksi lyhyellä aikavälillä; kehottaa siksi EU:ta 
siirtämään maatalouden tukimekanismiensa painopistettä asteittain 
elintarviketuotannosta kohti uusiutuvan energian tuotantoa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 73
10 a kohta (uusi)

10 a. huomauttaa, että on tarpeen monipuolistaa tutkimuslinjoja ja ehkäiseviä 
toimenpiteitä, jotta vältyttäisiin ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvilta 
vaikutuksilta, tulvilta, kuivuudelta, maastopaloilta – erityisesti metsissä ja 
suojelluilla alueilla – sekä biodiversiteetin köyhtymiseltä ja taloudellisilta 
menetyksiltä; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota ottamaan huomioon, kuinka 
suuri merkitys metsillä ja viljelyksillä on hiilidioksidin sitojina, maaperän 
kulumisen hidastajina, raaka-aineiden lähteinä ja lopulta ilmaston sääntelijöinä;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Kartika Tamara Liotard ja Roberto Musacchio

Tarkistus 74
11 kohta

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Rebecca Harms

Tarkistus 75
11 kohta

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita harkitsemaan kansainvälisen tason toiminnan 
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varmistamiseksi, voitaisiinko teollisuusmaihin sovellettavien velvoittavien 
päästötavoitteiden ohella ottaa käyttöön alakohtaisia tavoitteita energiaintensiivisen 
vientiteollisuuden osalta maissa, joille ei ole asetettu velvoittavia päästöjen 
vähentämistavoitteita; pyytää lisäksi komissiota tutkimaan mahdollisuutta luoda 
yhteys EU:n päästökauppajärjestelmän ja kolmansien maiden välille;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 76
11 kohta

11. toistaa komissiolle ja jäsenvaltioille esittämänsä vaatimuksen sisällyttää tulevaan 
kansainvälistä ilmastonmuutosjärjestelmää koskevaan keskusteluun myös 
alakohtainen lähestymistapa ja pyytää lisäksi komissiota tutkimaan mahdollisuutta 
luoda yhteys EU:n päästökauppajärjestelmän ja kolmansien maiden välille; kehottaa 
komissiota käymään aktiivista vuoropuhelua kutakin teollisuudenalaa edustavien 
yritysten kanssa, jotta voitaisiin kartoittaa, mitä muutoksia tuotannossa, 
kulutuksessa ja liikenteessä on edistettävä kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi Euroopan unionissa;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Rebecca Harms

Tarkistus 77
12 kohta

12. kehottaa komissiota suhtautumaan vakavasti "vapaamatkustajien" ongelmaan 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen alalla; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tutkimaan mahdollisuuksia toteuttaa rajoilla kaupan sopeutustoimenpiteitä 
vastapainoksi kaikkinaisille lyhyen aikavälin kilpailueduille, joita saattaa koitua 
sellaisissa teollisuusmaissa toimiville tuottajille, joita hiilidioksidin päästörajoitukset 
eivät koske;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 78
12 kohta

12. kehottaa komissiota suhtautumaan vakavasti "vapaamatkustajien" ongelmaan 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen alalla; ehdottaa aloitteiden tekemistä Maailman 
kauppajärjestössä, jotta epäreiluun kilpailuun voitaisiin puuttua tehokkaasti;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Kartika Tamara Liotard ja Roberto Musacchio

Tarkistus 79
13 kohta

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 80
13 kohta

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 81
14 kohta

14. korostaa, että talouskehitys on kaikkien kehitysmaiden oikeus, mutta kehitysmaiden ei 
kuitenkaan tarvitse jäljitellä teollisuusmaiden saastuttavia käytäntöjä; katsoo, että 
puhtaan kehityksen mekanismin sääntöjä on uudistettava, jotta niillä edistettäisiin 
kestävää kehitystä; ehdottaa, että kansainvälisten rahoituslaitosten lainanannon 
painopisteitä ja Euroopan unionin avustustoimintaa suunnattaisiin kohti 
uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuuden tukemista; ehdottaa siksi, että 
käynnistetään monenvälinen kestävän energian aloite, johon osallistuvat EU, tietyt 
valtiot, kuten Kiina, Intia, Brasilia, Etelä-Afrikka jne., sekä eräät suuret energia-alan 
yhtiöt ja jonka tavoitteena on edistää tekniikkayhteistyötä laajassa mittakaavassa siten, 
että energia ja liikenne ovat pääasiallisia kohteita, ja jossa käytetään esikuvana 
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äskettäin solmittua EU:n ja Kiinan välistä ilmastonmuutoskumppanuutta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Kartika Tamara Liotard ja Roberto Musacchio

Tarkistus 82
14 kohta

14. korostaa, että talouskehitys on kaikkien kehitysmaiden oikeus, mutta kehitysmaiden ei 
kuitenkaan tarvitse jäljitellä teollisuusmaiden saastuttavia käytäntöjä; korostaa, että 
Euroopan unionin ja sen ulkopuolisten teollisuusmaiden on avustettava 
kehitysmaita kestävien tekniikoiden kehittämisessä; ehdottaa siksi, että käynnistetään 
monenvälinen kestävän energian aloite, johon osallistuvat EU, tietyt valtiot, kuten 
Kiina, Intia, Brasilia, Etelä-Afrikka jne., sekä eräät suuret energia-alan yhtiöt ja jonka 
tavoitteena on edistää tekniikkayhteistyötä laajassa mittakaavassa siten, että energia ja 
liikenne ovat pääasiallisia kohteita;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 83
14 kohta

14. korostaa, että talouskehitys on kaikkien kehitysmaiden oikeus, mutta kehitysmaiden ei 
kuitenkaan tarvitse jäljitellä teollisuusmaiden saastuttavia käytäntöjä; ehdottaa siksi, 
että käynnistetään monenvälinen kestävän energian aloite, johon osallistuvat EU, tietyt 
valtiot, kuten Venäjä, Kiina, Intia, Brasilia, Etelä-Afrikka jne., sekä eräät suuret 
energia-alan yhtiöt ja jonka tavoitteena on edistää tekniikkayhteistyötä laajassa 
mittakaavassa siten, että energia ja liikenne ovat pääasiallisia kohteita;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 84
14 a kohta (uusi)

14 a. tunnustaa, että politiikan suunnanmuutos ja konkreettinen sopeuttaminen ovat 
tarpeen, jotta yhteiskunta voisi valmistautua ilmastonmuutoksen seurauksiin 
(esimerkiksi olisi parannettava maankäytön suunnittelua, tarkistettava 
rakennuslakeja, parannettava tulvavalleja, monipuolistettava tuotantokeskusten 
maantieteellistä sijoittelua ja  laadittava valmiussuunnitelmia);



AM\583011FI.doc 29/31 PE 362.686v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 85
14 a kohta (uusi)

14 a. kehottaa komissiota avustamaan liitteessä B mainittujen maiden hallituksia 
kansallisten energiastrategioiden kehittämisessä osana kyseisten maiden kanssa 
tehtävää yhteistyötä ja osana Cotonoun sopimuksen uudelleentarkastelua, jotta 
voitaisiin vähentää kyseisten maiden riippuvuutta fossiilisista tuontipolttoaineista, 
edistää uusiutuvia energialähteitä, erityisesti biomassaa hyödyntävien tekniikoiden 
kehittämistä ja auttaa näitä maita saavuttamaan YK:n vuosituhannen 
kehitystavoitteet;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 86
14 b kohta (uusi)

14 b. tunnustaa, että lisäponnistukset ovat tarpeen, jotta yhteiskunta voisi paremmin 
sopeutua ja varautua sääolosuhteisiin (on tarpeen parantaa maankäytön 
suunnittelua, rakennuslainsäädäntöä ja tulvavalleja, monipuolistaa 
tuotantokeskusten maantieteellistä sijoittelua, laatia valmiussuunnitelmia jne.);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Kartika Tamara Liotard ja Roberto Musacchio

Tarkistus 87
15 kohta

15. muistuttaa tarpeesta lisätä vähiten kehittyneille maille osoitettavaa, 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tarkoitettua rahoitustukea; korostaa, että tällaista 
tukea ei saisi pitää apuna tai laupeudentyönä, vaan sen myötä tunnustettaisiin 
historiallinen vastuu ilmastokriisin pahenemisesta; katsoo tässä yhteydessä, että 
kestävä metsänhoito, erityisesti trooppisten metsien hoito, on tärkeä osatekijä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä että siihen sopeutumisessa;

Or. nl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 88
15 kohta

15. muistuttaa tarpeesta lisätä vähiten kehittyneille maille osoitettavaa, 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tarkoitettua rahoitustukea; katsoo tässä 
yhteydessä, että kestävä metsänhoito, erityisesti trooppisten metsien hoito, on tärkeä 
osatekijä sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä että siihen sopeutumisessa, ja 
kehottaakin komissiota asettamaan kestävän metsänhoidon keskeiseen asemaan 
kehitysyhteistyöhön liittyvässä toiminnassaan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Rebecca Harms

Tarkistus 89
15 a kohta (uusi)

15 a. kehottaa komissiota tutkimaan, olisiko mahdollista ja kannattavaa luoda 
henkilökohtaisten, myytävien päästökiintiöiden järjestelmä, jotta voitaisiin 
varmistaa kansalaisten osallistuminen ja vaikuttaa yksityisiin kulutustottumuksiin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 90
16 kohta

16. kehottaa Euroopan unionin toimielimiä näyttämään positiivista esimerkkiä 
vähentämällä eri toiminnoistaan aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä esimerkiksi 
lisäämällä toimistorakennusten ja kaikkien niissä käytettävien laitteiden 
energiatehokkuutta, suosimalla vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia ajoneuvoja 
kuljettajapalvelussa jne.; 

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 91
16 kohta

16. kehottaa Euroopan unionin toimielimiä näyttämään positiivista esimerkkiä 
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vähentämällä eri toiminnoistaan aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä esimerkiksi 
lisäämällä toimistorakennusten ja kaikkien niissä käytettävien laitteiden 
energiatehokkuutta, suosimalla vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia 
liikennemuotoja; erityistä huomiota on kiinnitettävä parlamentin jäsenten 
matkustukseen, (poistetaan) vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien ajoneuvojen 
käyttämiseen kuljettajapalvelussa jne.;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Kartika Tamara Liotard ja Roberto Musacchio

Tarkistus 92
16 a kohta (uusi)

16 a. kehottaa komissiota käynnistämään yhteisöaloitteen, jolla lisättäisiin kansalaisten 
tietoisuutta liiallisen kulutuksen ja tuotannon osuudesta ilmastonmuutoksessa;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 93
16 b kohta (uusi)

16 b. korostaa, että koska ilmastonmuutos on moniin aloihin vaikuttava ongelma, se 
edellyttää yhteistyötä monien Euroopan parlamentin valiokuntien välillä; ehdottaa 
lisäksi, että harkittaisiin tilapäisen valiokunnan perustamista, jonka myötä 
ilmastonmuutoksen tuomia haasteita voitaisiin käsitellä tehokkaasti;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 94
16 c kohta (uusi)

16 c. ilmaisee tunnustuksensa ja tukensa tieto- ja viestintätekniikkaan perustuville 
ratkaisuille, joilla talouskasvu voidaan erottaa energian ja materian kulutuksesta 
sekä liikenteestä ja jotka niin ollen edistävät kestävää yhteiskuntaa; kehottaa 
komissiota antamaan ehdotuksia poliittisiksi toimenpiteiksi, joilla tieto- ja 
viestintätekniikan tehokkuutta lisäävät vaikutukset voitaisiin toteuttaa asumisessa ja 
liikenteessä, aineelliseen hyvinvointiin keskittymistä voitaisiin vähentää ja 
painopistettä voitaisiin siirtää tuotteista palveluihin;

Or. en


