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7.12.2018 A8-0397/96 

Tarkistus  96 

Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Marisa Matias, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

 

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 7 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(7) Pariisin ilmastosopimukseen 

perustuvien unionin sitoumusten 

noudattaminen edellyttää, että unionista 

tulee energiatehokas, vähähiilinen ja 

ilmastonmuutoksen kestävä yhteiskunta. 

Tämä puolestaan edellyttää toimia, joissa 

keskitytään erityisesti niihin aloihin, jotka 

vaikuttavat eniten tämänhetkisiin CO2-

päästöjen ja pilaantumisen tasoihin. Näin 

edistetään vuoteen 2030 ulottuvien 

energia- ja ilmastopolitiikkaa koskevien 

puitteiden ja jäsenvaltioiden yhdennettyjen 

kansallisten energia- ja 

ilmastosuunnitelmien täytäntöönpanoa 

sekä unionin vuosisadan puoleenväliin 

ulottuviean ja pitkän aikavälin ilmasto- ja 

energiastrategian valmistelua. Ohjelman 

olisi myös sisällettävä toimenpiteitä, joilla 

edistetään ilmastonmuutokseen 

sopeutumista koskevan politiikan 

täytäntöönpanoa, jotta vähennetään 

haavoittuvuutta, joka liittyy 

ilmastonmuutoksen haitallisiin 

vaikutuksiin. 

(7) Pariisin ilmastosopimukseen 

perustuvien unionin sitoumusten 

noudattaminen edellyttää, että unionista 

tulee kestävä, kiertotalouteen ja 

uusiutuvaan energiaan perustuva, 

energiatehokas, hiilineutraali ja 

ilmastonmuutoksen kestävä yhteiskunta. 

Tämä puolestaan edellyttää toimia, joissa 

keskitytään erityisesti niihin aloihin, jotka 

vaikuttavat eniten tämänhetkisiin 

kasvihuonekaasupäästöjen ja 

pilaantumisen tasoihin, kuten toimiin 

fossiilisten polttoaineiden käyttöönoton, 

hyödyntämisen ja rahoittamisen 

vähentämiseksi ja lopettamiseksi. Näin 

edistetään vuoteen 2030 ulottuvien 

energia- ja ilmastopolitiikkaa koskevien 

puitteiden ja jäsenvaltioiden yhdennettyjen 

kansallisten energia- ja 

ilmastosuunnitelmien täytäntöönpanoa 

sekä unionin vuosisadan puoleenväliin 

ulottuvien ja pitkän aikavälin ilmasto- ja 

energiastrategian täytäntöönpanoa 

Pariisin sopimuksessa asetetun hiilestä 

irtautumisen tavoitteen mukaisesti. 

Ohjelman olisi myös sisällettävä 

toimenpiteitä, joilla edistetään 

ilmastonmuutokseen sopeutumista 

koskevan politiikan täytäntöönpanoa, jotta 

vähennetään haavoittuvuutta, joka liittyy 

ilmastonmuutoksen haitallisiin 
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vaikutuksiin. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/97 

Tarkistus  97 

Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Sofia Sakorafa 

 

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) Unionin syrjäisimpien alueiden 

osuus maailman luonnon 

monimuotoisuudesta on merkittävä (noin 

20 prosenttia kaikista maailman 

laguuneista ja koralliriutoista), ja 

enemmän kuin minkään muun Euroopan 

alueen niiden on selviydyttävä 

ilmastonmuutoksen katastrofaalisista ja 

peruuttamattomista vaikutuksista ja 

luonnon monimuotoisuuden 

heikkenemisestä. Sen vuoksi unionin 

syrjäisimmille alueille on myönnettävä 

erityiset vähimmäismäärärahat ja etenkin 

Ranskan syrjäisimmille alueille on 

osoitettava rahoitusta, sillä ne on 

epäoikeudenmukaisesti jätetty lintu- ja 

luontotyyppidirektiivien ulkopuolelle 

eivätkä ne siksi ole hyötyneet lajien ja 

luontotyyppien suojeluun velvoittavasta 

sääntelykehyksestä tai Natura 2000 -

rahoituksesta, vaikka ne ovat kaikki 

maailmanlaajuisen luonnon 

monimuotoisuuden keskuksia ja Unesco 

on joko jo luokitellut tai parhaillaan 

luokittelemassa joitakin niistä 

maailmanperintökohteiksi. Ranskan 

syrjäisimpiä alueita syrjitty aivan 

erityisesti osoitettaessa varoja unionin eri 

rahastoista luonnon monimuotoisuuden 

suojelemiseen. Vähintään 2 prosenttia 

Life-rahoituksesta olisi osoitettava 
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unionin syrjäisimmille alueille, jotta 

voidaan suojella niiden mittaamattoman 

arvokasta luonnon monimuotoisuutta, ja 

vähintään 1 prosentti rahoituksesta olisi 

osoitettava Ranskan syrjäisimmille 

alueille, jotta voidaan korvata menetetyt 

vuodet. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2018 A8-0397/98 

Tarkistus  98 

Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo 

 

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 – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 b a) Vähintään 2 prosenttia Life-

ohjelman kokonaisrahoituksesta on 

kohdennettava unionin syrjäisimmille 

alueille. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/99 

Tarkistus  99 

Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa 

 

Mietintö A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Avustusten myöntämiseen ohjelmasta ja 

niiden hallinnointiin sovelletaan 

varainhoitoasetuksen VIII osaston 

säännöksiä. 

Avustusten myöntämiseen ohjelmasta ja 

niiden hallinnointiin sovelletaan 

varainhoitoasetuksen VIII osaston 

säännöksiä, ja yhteisrahoitusosuus on 

85 prosenttia avustuskelpoisista 

kokonaiskustannuksista. Syrjäisimmillä 

alueilla toteutettaviin hankkeisiin 

myönnettävän yhteisrahoituksen määrä 

on 100 prosenttia avustuskelpoisista 

kokonaiskustannuksista. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/100 

Tarkistus  100 

Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, 

Paloma López Bermejo 

 

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 – f alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

f) tarvittaessa on kiinnitettävä erityistä 

huomiota hankkeisiin maantieteellisillä 

alueilla, joilla on tiettyjä tarpeita tai 

heikkouksia, kuten alueilla, joilla on 

erityisiä ympäristöhaasteita tai 

luonnonhaittoja, rajaseutualueilla tai 

syrjäisimmillä alueilla. 

f) tarvittaessa on kiinnitettävä erityistä 

huomiota hankkeiden 

luonnonmaantieteelliseen tasapainoon ja 

hankkeisiin maantieteellisillä alueilla, joilla 

on tiettyjä tarpeita tai heikkouksia, kuten 

alueilla, joilla on erityisiä 

ympäristöhaasteita tai luonnonhaittoja, 

rajaseutualueilla, luonnonarvoltaan 

merkittävillä alueilla tai syrjäisimmillä 

alueilla. 

Or. en 

 


