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7.12.2018 A8-0397/81 

Tarkistus  81 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(9) Puhdasta energiaa koskevan 

lainsäädännön vaikutustenarvioinneissa 

arvioidaan, että vuoteen 2030 ulottuvien 

unionin energiatavoitteiden saavuttaminen 

edellyttää 177 miljardin euron 

lisäinvestointeja vuodessa kaudella 2021-

2030. Suurimmat puutteet liittyvät 

investointeihin, jotka liittyvät hiilestä 

luopumiseen rakennuksissa 

(energiatehokkuuteen ja pienimuotoisiin 

uusiutuvan energian lähteisiin) ja joissa 

pääomaa on ohjattava kohti luonteeltaan 

erittäin hajautettuja hankkeita. Yksi 

Siirtyminen puhtaaseen energiaan 

-alaohjelman tavoitteista on luoda 

valmiuksia hankkeiden kehittämistä ja 

yhdistämistä varten, jotta voidaan 

helpommin hyödyntää varoja Euroopan 

rakenne- ja investointirahastoista ja 

vauhdittaa investointeja puhtaaseen 

energiaan myös käyttämällä InvestEU-

ohjelman rahoitusvälineitä. 

(9) Puhdasta energiaa koskevan 

lainsäädännön vaikutustenarvioinneissa 

arvioidaan, että vuoteen 2030 ulottuvien 

unionin energiatavoitteiden saavuttaminen 

edellyttää 177 miljardin euron 

lisäinvestointeja vuodessa kaudella 2021-

2030. Suurimmat puutteet liittyvät 

investointeihin, jotka liittyvät hiilestä 

luopumiseen rakennuksissa 

(energiatehokkuuteen ja pienimuotoisiin 

uusiutuvan energian lähteisiin) ja joissa 

pääomaa on ohjattava kohti luonteeltaan 

erittäin hajautettuja hankkeita. Yksi 

Siirtyminen puhtaaseen energiaan 

-alaohjelman tavoitteista on luoda 

valmiuksia hankkeiden kehittämistä ja 

yhdistämistä varten, myös tukemalla 

uusiutuvaa energiaa tuottavia yhteisöjä, 

jotta voidaan helpommin hyödyntää varoja 

Euroopan rakenne- ja investointirahastoista 

ja vauhdittaa investointeja uusiutuvaan 

energiaan ja energiatehokkuuteen myös 

käyttämällä InvestEU-ohjelman 

rahoitusvälineitä. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2018 A8-0397/82 

Tarkistus  82 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (14 a) Yhteisellä maatalouspolitiikalla on 

ratkaiseva merkitys unionin ilmastoa ja 

luonnon monimuotoisuutta koskevien 

tavoitteiden saavuttamisessa. Euroopan 

parlamentin ja sidosryhmien, REFIT-

foorumi mukaan luettuna, toistuvista 

kehotuksista huolimatta komissio ei ole 

vielä toteuttanut YMP:n 

toimivuustarkastusta; Sen sijaan lintu- ja 

luontotyyppidirektiivien 

toimivuustarkastuksessa kiinnitettiin 

huomiota maatalouteen liittyvien lajien ja 

luontotyyppien huolestuttavaan 

vähenemiseen ja korostettiin tarvetta 

parantaa YMP:n johdonmukaisuutta 

unionin asiaan liittyvien luontoa ja 

luonnon monimuotoisuutta koskevien 

tavoitteiden kanssa.  

Or. en 



 

AM\1171707FI.docx  PE631.575v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2018 A8-0397/83 

Tarkistus  83 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(24) Kun otetaan huomioon 

ilmastonmuutoksen torjuminen noudattaen 

unionin sitoumuksia, jotka liittyvät Pariisin 

ilmastosopimuksen ja Yhdistyneiden 

kansakuntien kestävän kehityksen 

tavoitteiden täytäntöönpanoon, tällä 

ohjelmalla edistetään ilmastotoimien 

valtavirtaistamista sekä sen tavoitteen 

saavuttamista, että EU:n talousarvion 

menoista vähintään 25 prosentilla tuetaan 

ilmastotavoitteita. Tämän ohjelman 

toimissa 61 prosentilla ohjelman 

kokonaisrahoituksesta odotetaan 

edistettävän ilmastotavoitteita. 

Asianmukaiset toimet määritetään 

ohjelman laatimisen ja täytäntöönpanon 

aikana ja niitä arvioidaan uudestaan 

arviointi- ja 

uudelleentarkasteluprosesseissa. 

(24) Kun otetaan huomioon 

ilmastonmuutoksen torjuminen noudattaen 

unionin sitoumuksia, jotka liittyvät Pariisin 

ilmastosopimuksen ja Yhdistyneiden 

kansakuntien kestävän kehityksen 

tavoitteiden täytäntöönpanoon, tällä 

ohjelmalla edistetään ilmastotoimien 

valtavirtaistamista sekä sen tavoitteen 

saavuttamista, että EU:n talousarvion 

menoista vähintään 50 prosentilla tuetaan 

ilmastotavoitteita. Tämän ohjelman 

toimissa vähintään 61 prosentilla ohjelman 

kokonaisrahoituksesta odotetaan 

edistettävän ilmastotavoitteita. 

Asianmukaiset toimet määritetään 

ohjelman laatimisen ja täytäntöönpanon 

aikana ja niitä arvioidaan uudestaan 

arviointi- ja 

uudelleentarkasteluprosesseissa. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2018 A8-0397/84 

Tarkistus  84 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Ohjelman toteuttamiseen varatut 

rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 

5 450 000 000 euroa käypinä hintoina. 

1. Ohjelman toteuttamiseen varatut 

rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 

vähintään yksi prosentti unionin koko 

talousarviosta kyseisellä kaudella mutta 

vähintään 6 442 000 000 euroa vuoden 
2018 hintoina (7272 000 000 euroa 

käypinä hintoina). 

Or. en 



 

AM\1171707FI.docx  PE631.575v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2018 A8-0397/85 

Tarkistus  85 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Ohjelman ja muiden unionin ohjelmien 

välinen johdonmukaisuus ja koordinointi 

on varmistettava muun muassa 

valtavirtaistamalla asiaan liittyvät unionin 

luontoa ja luonnon monimuotoisuutta 

koskevat tavoitteet unionin kaikkiin 

ohjelmiin. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2018 A8-0397/86 

Tarkistus  86 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Vähintään 81 prosenttia 

5 artiklassa tarkoitetuista 

rahoituspuitteista osoitetaan hankkeisiin, 

joita tuetaan avustuksilla tai tapauksen 

mukaan rahoitusvälineillä. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2018 A8-0397/87 

Tarkistus  87 

Benedek Jávor 

 

Mietintö A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Toiminta-avustuksilla tuetaan 

sellaisten voittoa tavoittelemattomien 

toimijoiden toimintaa, jotka osallistuvat 

unionin lainsäädännön ja politiikan 

valmisteluun, täytäntöönpanoon ja 

täytäntöönpanon valvontaan ja toimivat 

pääasiassa ympäristön- tai 

ilmastonsuojelun alalla, mukaan lukien 

siirtyminen puhtaaseen energiaan. 

5. Toiminta-avustuksilla tuetaan 

sellaisten voittoa tavoittelemattomien 

toimijoiden toimintaa, jotka osallistuvat 

unionin lainsäädännön ja politiikan 

valmisteluun, täytäntöönpanoon ja 

täytäntöönpanon valvontaan ja toimivat 

pääasiassa ympäristön- tai 

ilmastonsuojelun alalla, mukaan lukien 

siirtyminen puhtaaseen energiaan. Sen 

estämättä mitä 17 artiklassa säädetään, 

unionin yhteisrahoituksen 

enimmäismäärä toiminta-avustuksiin on 

70 prosenttia avustuskelpoisista menoista. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/88 

Tarkistus  88 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) ohjelmasta rahoitetut hankkeet 

eivät saa haitata ohjelman ympäristö- tai 

ilmastotavoitteiden tai asiaankuuluvien 

puhtaaseen energiaan siirtymistä koskevien 

tavoitteiden saavuttamista ja niiden on 

mahdollisuuksien mukaan edistettävä 

ympäristöä säästävien julkisten hankintojen 

käyttöä; 

a) ohjelmasta rahoitettavissa 

hankkeissa varmistetaan kestävyys ja 

luonnon monimuotoisuus, jotta ne eivät 

haittaa ohjelman ympäristö- tai 

ilmastotavoitteiden tai asiaankuuluvien 

puhtaaseen energiaan siirtymistä koskevien 

tavoitteiden saavuttamista, ja niiden on 

mahdollisuuksien mukaan edistettävä 

ympäristöä säästävien julkisten hankintojen 

käyttöä; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/89 

Tarkistus  89 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) hankkeet, joista saadaan 

sivuhyötyjä ja jotka edistävät synergiaa 4 

artiklassa tarkoitettujen alaohjelmien 

välillä, asetetaan etusijalle; 

b) hankkeet, joista saadaan 

sivuhyötyjä ja jotka edistävät synergiaa 4 

artiklassa tarkoitettujen alaohjelmien 

välillä, asetetaan etusijalle; tämä koskee 

erityisesti ilmastotoimia sisältäviä 

hankkeita, jotka edistävät luontopohjaisia 

ratkaisuja; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/90 

Tarkistus  90 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Komissio seuraa säännöllisesti 

ilmastoa ja luonnon monimuotoisuutta 

koskevien tavoitteiden valtavirtaistamista, 

myös menojen määrää. Tämän asetuksen 

vaikutusta koko talousarviota koskevaan 

tavoitteeseen, jonka mukaan vähintään 25 

prosenttia menoista kohdennetaan 

ilmastotoimiin, seurataan unionin 

ilmastotunnusmerkkijärjestelmän avulla. 

Luonnon monimuotoisuuteen liittyviä 

menoja seurataan erityisiä tunnusmerkkejä 

käyttäen. Näitä seurantamenetelmiä on 

käytettävä määrittämään määrällisesti 

maksusitoumusmäärärahoja, joiden 

odotetaan edistävän ilmastotavoitteita ja 

luonnon monimuotoisuutta koskevia 

tavoitteita monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vuosina 2021–2027 

asianmukaisella jaottelutasolla. Menot 

esitetään vuosittain talousarviota varten 

ohjelmasta laaditussa selvityksessä. 

Ohjelman vaikutuksesta ilmastoa ja 

luonnon monimuotoisuutta koskeviin 

unionin tavoitteisiin raportoidaan 

säännöllisesti arviointien ja 

vuosikertomuksen yhteydessä. 

4. Komissio seuraa säännöllisesti 

ilmastoa ja luonnon monimuotoisuutta 

koskevien tavoitteiden valtavirtaistamista, 

myös menojen määrää. Tämän asetuksen 

vaikutusta koko talousarviota koskevaan 

tavoitteeseen, jonka mukaan vähintään 

50 prosenttia menoista kohdennetaan 

ilmastotoimiin, seurataan unionin 

ilmastotunnusmerkkijärjestelmän avulla. 

Luonnon monimuotoisuuteen liittyviä 

menoja seurataan erityisiä tunnusmerkkejä 

käyttäen. Näitä seurantamenetelmiä on 

käytettävä sekä etukäteen että jälkikäteen, 

yhdistäen ylhäältä alas- ja alhaalta ylös 

-lähestymistapoja, määrittämään 

määrällisesti maksusitoumusmäärärahoja, 

joiden odotetaan edistävän 

ilmastotavoitteita ja luonnon 

monimuotoisuutta koskevia tavoitteita 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

vuosina 2021–2027 asianmukaisella 

jaottelutasolla. Menot esitetään vuosittain 

talousarviota varten ohjelmasta laaditussa 

selvityksessä. Ohjelman vaikutuksesta 

ilmastoa ja luonnon monimuotoisuutta 

koskeviin unionin tavoitteisiin raportoidaan 

säännöllisesti arviointien ja 

vuosikertomuksen yhteydessä. 

Or. en 

 


