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20.3.2019 A8-0094/195

Tarkistus 195
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Kostadinka Kuneva, Stelios 
Kouloglou, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Koska on tärkeää torjua 
ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa koskevien unionin 
sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti, rahastoista edistetään 
ilmastotoimien valtavirtaistamista ja 
pyrkimistä yleiseen tavoitteeseen, jonka 
mukaan 25 prosentilla EU:n 
talousarviomenoista olisi tuettava 
ilmastotavoitteita. EAKR:stä tuettavien 
toimien osuuden ilmastotavoitteiden 
rahoitukseen osoitettavista EAKR:n 
kokonaismäärärahoista odotetaan olevan 
30 prosenttia. Koheesiorahastosta 
tuettavien toimien osuuden 
ilmastotavoitteiden rahoitukseen 
osoitettavista koheesiorahaston 
kokonaismäärärahoista odotetaan olevan 
37 prosenttia.

(14) EAKR:n ja koheesiorahaston 
tavoitteiden toteuttamisessa olisi otettava 
huomioon kestävä kehitys ja erityisesti se, 
että on tärkeää torjua ilmastonmuutosta 
Pariisin sopimuksen, Yhdistyneiden 
kansakuntien Agenda 2030 -
toimintaohjelman ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpanoa koskevien 
unionin sitoumusten mukaisesti, sekä se, 
että unioni edistää ympäristön laadun 
säilyttämistä, suojelua ja parantamista 
koskevia tavoitteita SEUT-sopimuksen 11 
artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, ottaen huomioon saastuttaja 
maksaa -periaatteen ja keskittyen 
köyhyyteen, eriarvoisuuteen ja 
oikeudenmukaiseen siirtymään 
sosiaalisesti ja ympäristön kannalta 
kestävään talouteen osallistavasti ja 
yhteistyössä asiaankuuluvien julkisten 
viranomaisten ja talouselämän 
osapuolten, työmarkkinaosapuolten sekä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa. 
Koska on tärkeää torjua ilmastonmuutosta 
ja biologisen monimuotoisuuden 
häviämistä ja edistää sellaisten toimien 
rahoitusta, joita unionin tasolla sekä 
kansallisella ja paikallisella tasolla on 
toteutettava Pariisin sopimuksen ja 
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Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten mukaisesti 
sekä taata sellaiset yhdennetyt toimet 
katastrofien ehkäisemiseksi, joilla 
yhdistetään sopeutumiskyky, riskien 
ennaltaehkäisy, varautuminen ja 
avustustoimet, rahastoista edistetään 
ilmastotoimien valtavirtaistamista ja 
biologisen monimuotoisuuden suojelua 
kohdentamalla 30 prosenttia EU:n 
talousarviomenoista ilmastotavoitteiden 
tukemiseen. Rahastoilla on edistettävä 
merkittävästi kierto- ja vähähiilisen 
talouden saavuttamista kaikilla unionin 
alueilla ottaen alueellisen ulottuvuuden 
kaikilta osin huomioon. EAKR:stä 
tuettavien toimien osuuden 
ilmastotavoitteiden rahoitukseen 
osoitettavista EAKR:n 
kokonaismäärärahoista olisi oltava 
vähintään 40 prosenttia. 
Koheesiorahastosta tuettavien toimien 
osuuden ilmastotavoitteiden rahoitukseen 
osoitettavista koheesiorahaston 
kokonaismäärärahoista odotetaan olevan 
vähintään 45 prosenttia. Näitä 
prosenttiosuuksia olisi noudatettava koko 
ohjelmakauden ajan. Tämän vuoksi 
asiaan liittyvät toimet yksilöidään 
rahastojen valmistelun ja 
täytäntöönpanon aikana, ja niitä 
arvioidaan uudelleen asianomaisten 
arviointien ja uudelleentarkastelujen 
yhteydessä. Kyseiset toimet ja niiden 
täytäntöönpanoon varatut määrärahat on 
sisällytettävä yhdennettyihin kansallisiin 
energia- ja ilmastosuunnitelmiin 
asetuksen (EU)xxxx/xxx [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] liitteen IV 
mukaisesti samoin kuin 
energiatehokkuutta koskevalla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
(EU) 2018/8441 käynnistetty pitkän 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/844, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, 
rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2010/31/EU ja energiatehokkuudesta annetun 
direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta (EUVL L 156, 19.6.2018, s. 75).
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aikavälin kunnostusstrategia, jolla 
myötävaikutetaan vähähiilisen 
rakennuskannan saavuttamiseen vuoteen 
2050 mennessä, ja liitettävä ohjelmiin. 
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä hiili-
intensiivisiin alueisiin, jotka kohtaavat 
haasteita hiilestä irrottautumista 
koskevien sitoumusten vuoksi, niiden 
auttamiseksi hiilivapaaksi saattamista 
koskevien unionin ilmastositoumuksen 
kanssa johdonmukaisten ja yhdennetyissä 
kansallisissa energia- ja 
ilmastosuunnitelmissa vahvistettujen 
strategioiden sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/4102 
mukaisesti. Lisäksi työntekijöitä olisi 
suojeltava tarjoamalla heille ammatillista 
koulutusta ja 
uudelleenkoulutusmahdollisuuksia.

Or. en

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/410, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2018, 
direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisyyttä edistävien 
investointien edistämiseksi sekä päätöksen (EU) 2015/1814 muuttamisesta (EUVL L 76, 19.3.2018, s. 3).
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20.3.2019 A8-0094/196

Tarkistus 196
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 
Younous Omarjee, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ryhmän 1 jäsenvaltioiden on 
osoitettava vähintään 85 prosenttia 
kaikista EAKR:n varoista muihin 
toimintalinjoihin kuin toimintapoliittisiin 
tavoitteisiin 1 ja 2 liittyvään tekniseen 
apuun, ja vähintään 60 prosenttia 
toimintapoliittiseen tavoitteeseen 1;

a) kehittyneempien alueiden luokkaa 
(ryhmä 1) varten niiden on osoitettava
i) vähintään 50 prosenttia kaikista EAKR:n 
kansallisen tason varoista 
toimintapoliittiseen tavoitteeseen 1; ja

ii) vähintään 40 prosenttia kaikista 
EAKR:n kansallisen tason varoista 
toimintapoliittiseen tavoitteeseen 2;

Or. en
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20.3.2019 A8-0094/197

Tarkistus 197
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 
Younous Omarjee, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ryhmän 2 jäsenvaltioiden on 
osoitettava vähintään 45 prosenttia 
kaikista EAKR:n varoista muihin 
toimintalinjoihin kuin toimintapoliittiseen 
tavoitteeseen 1 liittyvään tekniseen apuun, 
ja vähintään 30 prosenttia 
toimintapoliittiseen tavoitteeseen 2;

b) siirtymäalueiden luokkaa (ryhmä 
2) varten niiden on osoitettava
i) vähintään 40 prosenttia kaikista EAKR:n 
kansallisen tason varoista 
toimintapoliittiseen tavoitteeseen 1; ja 

ii) vähintään 40 prosenttia kaikista 
EAKR:n kansallisen tason varoista 
toimintapoliittiseen tavoitteeseen 2;

Or. en
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20.3.2019 A8-0094/198

Tarkistus 198
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 
Younous Omarjee, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ryhmän 3 jäsenvaltioiden on 
osoitettava vähintään 35 prosenttia 
kaikista EAKR:n varoista muihin 
toimintalinjoihin kuin toimintapoliittiseen 
tavoitteeseen 1 liittyvään tekniseen apuun, 
ja vähintään 30 prosenttia 
toimintapoliittiseen tavoitteeseen 2.

c) vähemmän kehittyneiden alueiden 
luokkaa (ryhmä 3) varten niiden on 
osoitettava
i) vähintään 30 prosenttia kaikista EAKR:n 
kansallisen tason varoista 
toimintapoliittiseen tavoitteeseen 1; ja 

ii) vähintään 40 prosenttia kaikista 
EAKR:n kansallisen tason varoista 
toimintapoliittiseen tavoitteeseen 2;

Or. en
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20.3.2019 A8-0094/199

Tarkistus 199
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 
Helmut Scholz, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) investoinnit, jotka liittyvät 
fossiilisten polttoaineiden tuotantoon, 
jalostukseen, jakeluun, varastointiin tai 
polttamiseen, lukuun ottamatta 
investointeja, jotka liittyvät puhtaisiin 
ajoneuvoihin sellaisina kuin ne on 
määritelty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/33/EY26 
4 artiklassa;

h) investoinnit, jotka liittyvät 
fossiilisten polttoaineiden tuotantoon, 
jalostukseen, kuljetukseen, jakeluun, 
varastointiin tai polttamiseen;

__________________ __________________
26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/33/EY, annettu 23 päivänä 
huhtikuuta 2009, puhtaiden ja 
energiatehokkaiden tieliikenteen 
moottoriajoneuvojen edistämisestä (EUVL 
L 120, 15.5.2009, s. 5).

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/33/EY, annettu 23 päivänä 
huhtikuuta 2009, puhtaiden ja 
energiatehokkaiden tieliikenteen 
moottoriajoneuvojen edistämisestä (EUVL 
L 120, 15.5.2009, s. 5).

Or. en


