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Tarkistus  32 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(1) Unionin ympäristö- ja 

ilmastopolitiikka ja -lainsäädäntö sekä 

asiaankuuluva puhdasta energiaa 

koskeva politiikka ja lainsäädäntö ovat 

parantaneet ympäristön tilaa 

huomattavasti. Ympäristöön ja ilmastoon 

liittyy kuitenkin edelleen suuria haasteita, 

joilla on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia 

unioniin ja sen kansalaisten hyvinvointiin, 

jos niitä ei ratkaista. 

(1) Unionin asiaa koskevasta 

politiikasta ja lainsäädännöstä huolimatta 
ympäristöön ja ilmastoon liittyy edelleen 

suuria haasteita, joilla on merkittäviä 

kielteisiä vaikutuksia unioniin ja sen 

kansalaisten hyvinvointiin, jos niitä ei 

ratkaista. 

Or. fr 

 

Tarkistus  33 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(1) Unionin ympäristö- ja 

ilmastopolitiikka ja -lainsäädäntö sekä 

asiaankuuluva puhdasta energiaa koskeva 

politiikka ja lainsäädäntö ovat parantaneet 

ympäristön tilaa huomattavasti. 

Ympäristöön ja ilmastoon liittyy kuitenkin 

edelleen suuria haasteita, joilla on 

merkittäviä kielteisiä vaikutuksia unioniin 

ja sen kansalaisten hyvinvointiin, jos niitä 

ei ratkaista. 

(1) Unionin ympäristö- ja 

ilmastopolitiikka ja -lainsäädäntö sekä 

asiaankuuluva puhdasta energiaa koskeva 

politiikka ja lainsäädäntö ovat parantaneet 

ympäristön tilaa huomattavasti. 

Ympäristötoimien sisällyttäminen muihin 

politiikanaloihin, kuten maatalous- ja 

energiapolitiikkaan, parantaa ympäristön 

tilaa. Ympäristöön ja ilmastoon liittyy 

kuitenkin edelleen suuria haasteita, joilla 

on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia 

unioniin ja sen kansalaisten hyvinvointiin, 

jos niitä ei ratkaista. 
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Or. en 

 

Tarkistus  34 

Daniel Buda 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Ohjelmalla pyritään saavuttamaan 

unionin tavoitteet, jotka on asetettu 

ympäristöä ja ilmastoa sekä puhdasta 

energiaa koskevassa lainsäädännössä, 

politiikassa, suunnitelmissa ja 

kansainvälisissä sitoumuksissa, ja sillä olisi 

edistettävä siirtymistä kohti puhdasta, 

kiertotalouteen perustuvaa, 

energiatehokasta, vähähiilistä ja 

ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, 

ympäristön laadun suojelua ja parantamista 

sekä luonnon monimuotoisuuden 

vähenemisen pysäyttämistä ja tämän 

suuntauksen kääntämistä joko suorien 

toimien kautta tai tukemalla näiden 

tavoitteiden sisällyttämistä muuhun 

politiikkaan. 

(3) Ohjelmalla pyritään saavuttamaan 

unionin tavoitteet, jotka on asetettu 

ympäristöä ja ilmastoa sekä puhdasta 

energiaa koskevassa lainsäädännössä, 

politiikassa, suunnitelmissa ja 

kansainvälisissä sitoumuksissa, ja sillä olisi 

edistettävä siirtymistä kohti puhdasta, 

kiertotalouteen perustuvaa, 

energiatehokasta, uusiin teknologioihin 

sovitettua vähähiilistä ja 

ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, 

ympäristön laadun suojelua ja parantamista 

sekä luonnon monimuotoisuuden 

vähenemisen pysäyttämistä ja tämän 

suuntauksen kääntämistä joko suorien 

toimien kautta tai tukemalla näiden 

tavoitteiden sisällyttämistä muuhun 

politiikkaan. 

Or. ro 

 

Tarkistus  35 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Ohjelmalla pyritään saavuttamaan 

unionin tavoitteet, jotka on asetettu 

ympäristöä ja ilmastoa sekä puhdasta 

energiaa koskevassa lainsäädännössä, 

politiikassa, suunnitelmissa ja 

kansainvälisissä sitoumuksissa, ja sillä olisi 

(3) On kunnioitettava sitä, että 

ohjelmalla pyritään saavuttamaan unionin 

tavoitteet, jotka on asetettu ympäristöä ja 

ilmastoa sekä puhdasta energiaa 

koskevassa lainsäädännössä, politiikassa, 

suunnitelmissa ja kansainvälisissä 
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edistettävä siirtymistä kohti puhdasta, 

kiertotalouteen perustuvaa, 

energiatehokasta, vähähiilistä ja 

ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, 

ympäristön laadun suojelua ja parantamista 

sekä luonnon monimuotoisuuden 

vähenemisen pysäyttämistä ja tämän 

suuntauksen kääntämistä joko suorien 

toimien kautta tai tukemalla näiden 

tavoitteiden sisällyttämistä muuhun 

politiikkaan. 

sitoumuksissa. Sillä olisi edistettävä 

siirtymistä kohti puhdasta, kiertotalouteen 

perustuvaa, energiatehokasta, vähähiilistä 

ja ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, 

ympäristön laadun suojelua ja parantamista 

sekä luonnon monimuotoisuuden 

vähenemisen pysäyttämistä ja tämän 

suuntauksen kääntämistä joko suorien 

toimien kautta tai tukemalla näiden 

tavoitteiden sisällyttämistä muuhun 

politiikkaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  36 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(5) Ohjelmalla olisi edistettävä 

kestävää kehitystä sekä unionin 

ympäristöä, ilmastoa ja tilanteen mukaan 

puhdasta energiaa koskevan lainsäädännön, 

strategioiden, suunnitelmien ja 

kansainvälisten sitoumusten tavoitteiden 

saavuttamista. Näitä kansainvälisiä 

sitoumuksia ovat erityisesti YK:n kestävän 

kehityksen toimintaohjelma Agenda 20308, 

biologista monimuotoisuutta koskeva 

yleissopimus9 sekä ilmastonmuutosta 

koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 

puitesopimuksen nojalla hyväksytty 

Pariisin sopimus10, jäljempänä ’Pariisin 

sopimus’. 

(5) Ohjelmalla olisi edistettävä 

kestävää kehitystä sekä unionin 

ympäristöä, ilmastoa ja tilanteen mukaan 

puhdasta energiaa koskevan lainsäädännön, 

strategioiden, suunnitelmien ja 

kansainvälisten sitoumusten tavoitteiden 

saavuttamista. Näitä kansainvälisiä 

sitoumuksia ovat erityisesti ja tärkeimpinä 

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma 

Agenda 20308, biologista 

monimuotoisuutta koskeva yleissopimus9 

sekä ilmastonmuutosta koskevan 

Yhdistyneiden kansakuntien 

puitesopimuksen nojalla hyväksytty 

Pariisin sopimus10, jäljempänä ’Pariisin 

sopimus’. 

_________________ _________________ 

8 Agenda 2030, hyväksytty YK:n 

yleiskokouksessa 25.9.2015. 

8 Agenda 2030, hyväksytty YK:n 

yleiskokouksessa 25.9.2015. 

9 93/626/ETY: Neuvoston päätös, tehty 

25 päivänä lokakuuta 1993, biologista 

monimuotoisuutta koskevan 

yleissopimuksen tekemisestä (EYVL 

9 93/626/ETY: Neuvoston päätös, tehty 

25 päivänä lokakuuta 1993, biologista 

monimuotoisuutta koskevan 

yleissopimuksen tekemisestä (EYVL 
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L 309, 13.12.1993, s. 1). L 309, 13.12.1993, s. 1). 

10 EUVL L 282, 19.10.2016, s. 4. 10 EUVL L 282, 19.10.2016, s. 4. 

Or. en 

 

Tarkistus  37 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(6) Kattavien tavoitteiden 

saavuttamiseksi erityisen tärkeää on 

kiertotalouspaketin11, vuoteen 2030 

ulottuvien ilmasto- ja energiapolitiikan 

puitteiden12,13,14, unionin 

luontolainsäädännön15, sekä siihen 

liittyvien politiikkojen16,17,18,19,20 

täytäntöönpano. 

(6) Kattavien tavoitteiden 

saavuttamiseksi erityisen tärkeää on 

kiertotalouspaketin11, vuoteen 2030 

ulottuvien ilmasto- ja energiapolitiikan 

puitteiden12,13,14, unionin 

luontolainsäädännön15, sekä siihen 

liittyvien politiikkojen16,17,18,19,20, 

biotalousstrategia mukaan luettuna20 a, 
täytäntöönpano. 

_________________ _________________ 

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015. 11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015. 

12 Vuoteen 2030 ulottuvat ilmasto- ja 

energiapolitiikan puitteet, COM(2014) 15, 

22.1.2014. 

12 Vuoteen 2030 ulottuvat ilmasto- ja 

energiapolitiikan puitteet, COM(2014) 15, 

22.1.2014. 

13 EU:n strategia ilmastonmuutokseen 

sopeutumiseksi, COM(2013) 216, 

16.4.2013. 

13 EU:n strategia ilmastonmuutokseen 

sopeutumiseksi, COM(2013) 216, 

16.4.2013. 

14 ”Puhdasta energiaa kaikille 

eurooppalaisille” -säädöspaketti, 

COM(2016) 860, 30.11.2016. 

14 ”Puhdasta energiaa kaikille 

eurooppalaisille” -säädöspaketti, 

COM(2016) 860, 30.11.2016. 

15 Toimintasuunnitelma luontoa, ihmisiä ja 

taloutta varten, COM(2017) 198, 

27.4.2017. 

15 Toimintasuunnitelma luontoa, ihmisiä ja 

taloutta varten, COM(2017) 198, 

27.4.2017. 

16 Puhdasta ilmaa Euroopalle, COM(2013) 

918. 

16 Puhdasta ilmaa Euroopalle, COM(2013) 

918. 

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä 

lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 

puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1). 

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä 

lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 

puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1). 
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18 Maaperän suojelua koskeva 

teemakohtainen strategia, COM(2006) 231. 

18 Maaperän suojelua koskeva 

teemakohtainen strategia, COM(2006) 231. 

19 Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva 

strategia, COM(2016) 501 final. 

19 Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva 

strategia, COM(2016) 501 final. 

20 Direktiivin 2014/94/EU 10 artiklan 

6 kohdan mukainen vaihtoehtoisten 

polttoaineiden infrastruktuuria koskeva 

toimintasuunnitelma, 8.11.2017. 

20 Direktiivin 2014/94/EU 10 artiklan 

6 kohdan mukainen vaihtoehtoisten 

polttoaineiden infrastruktuuria koskeva 

toimintasuunnitelma, 8.11.2017. 

 20 a Innovointistrategia kestävää kasvua 

varten: biotalousstrategia Euroopalle, 

COM(2012) 60 final, 13.2.2012. 

Or. en 

 

Tarkistus  38 

Daniel Buda 

 

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 

(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 

ulottuvien 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 
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vaikutuksiin. vaikutuksiin ja jotta voidaan estää ja 

torjua ilmastonmuutoksen aiheuttamat 

katastrofit. 

Or. ro 

 

Tarkistus  39 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

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, joita on 

kunnioitettava, 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 ulottuvien 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. 

Or. en 

 

Tarkistus  40 

Nicola Caputo 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(8) Siirtyminen puhtaaseen energiaan 

edistää keskeisellä tavalla 

ilmastonmuutoksen hillitsemistä, ja lisäksi 

siitä saadaan hyötyjä ympäristölle. 

Valmiuksien parantamiseen liittyvät 

toimet, joita vuoteen 2020 rahoitetaan 

Horisontti 2020 -ohjelmasta, olisi 

sisällytettävä ohjelmaan, koska niiden 

tavoitteena ei ole rahoittaa 

huippuosaamista ja luoda innovointia vaan 

helpottaa jo saatavilla olevan, 

ilmastonmuutoksen hillintää edistävän 

teknologian käyttöönottoa. Näiden 

valmiuksien parantamiseen liittyvien 

toimien sisällyttäminen ohjelmaan tarjoaa 

mahdollisuuksia synergiaan alaohjelmien 

välillä ja lisää unionin rahoituksen yleistä 

johdonmukaisuutta. Tämän vuoksi olisi 

kerättävä ja levitettävä tietoja olemassa 

olevien tutkimus- ja innovointiratkaisujen 

käyttöönotosta Life-hankkeissa, mukaan 

lukien Euroopan horisontti -ohjelmasta ja 

sen edeltäjistä saadut ratkaisut. 

(8) Siirtyminen puhtaaseen energiaan 

edistää keskeisellä tavalla 

ilmastonmuutoksen hillitsemistä, ja lisäksi 

siitä saadaan hyötyjä ympäristölle. 

Valmiuksien parantamiseen liittyvät 

toimet, joita vuoteen 2020 rahoitetaan 

Horisontti 2020 -ohjelmasta, olisi 

sisällytettävä ohjelmaan niin, että 

yhteisrahoitusosuus säilyy entisellään, 
koska niiden tavoitteena ei ole rahoittaa 

huippuosaamista ja luoda innovointia vaan 

helpottaa jo saatavilla olevan, 

ilmastonmuutoksen hillintää edistävän 

teknologian käyttöönottoa. Näiden 

valmiuksien parantamiseen liittyvien 

toimien sisällyttäminen ohjelmaan tarjoaa 

mahdollisuuksia synergiaan alaohjelmien 

välillä ja lisää unionin rahoituksen yleistä 

johdonmukaisuutta. Tämän vuoksi olisi 

kerättävä ja levitettävä tietoja olemassa 

olevien tutkimus- ja innovointiratkaisujen 

käyttöönotosta Life-hankkeissa, mukaan 

lukien Euroopan horisontti -ohjelmasta ja 

sen edeltäjistä saadut ratkaisut. 

Or. it 

Perustelu 

Yhteisrahoitusosuus on alueiden ja kaupunkien osalta 100 prosenttia Horisontti 2020 

-ohjelmassa. 

 

Tarkistus  41 

Daniel Buda 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(8) Siirtyminen puhtaaseen energiaan 

edistää keskeisellä tavalla 

(8) Siirtyminen puhtaaseen energiaan 

edistää keskeisellä tavalla 
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ilmastonmuutoksen hillitsemistä, ja lisäksi 

siitä saadaan hyötyjä ympäristölle. 

Valmiuksien parantamiseen liittyvät 

toimet, joita vuoteen 2020 rahoitetaan 

Horisontti 2020 -ohjelmasta, olisi 

sisällytettävä ohjelmaan, koska niiden 

tavoitteena ei ole rahoittaa 

huippuosaamista ja luoda innovointia vaan 

helpottaa jo saatavilla olevan, 

ilmastonmuutoksen hillintää edistävän 

teknologian käyttöönottoa. Näiden 

valmiuksien parantamiseen liittyvien 

toimien sisällyttäminen ohjelmaan tarjoaa 

mahdollisuuksia synergiaan alaohjelmien 

välillä ja lisää unionin rahoituksen yleistä 

johdonmukaisuutta. Tämän vuoksi olisi 

kerättävä ja levitettävä tietoja olemassa 

olevien tutkimus- ja innovointiratkaisujen 

käyttöönotosta Life-hankkeissa, mukaan 

lukien Euroopan horisontti -ohjelmasta ja 

sen edeltäjistä saadut ratkaisut. 

ilmastonmuutoksen hillitsemistä, ja lisäksi 

siitä saadaan hyötyjä ympäristölle. 

Valmiuksien parantamiseen liittyvät 

toimet, joita vuoteen 2020 rahoitetaan 

Horisontti 2020 -ohjelmasta, olisi 

sisällytettävä ohjelmaan, koska niiden 

tavoitteena ei ole rahoittaa 

huippuosaamista ja luoda innovointia vaan 

helpottaa jo saatavilla olevan, 

ilmastonmuutoksen hillintää edistävän 

teknologian käyttöönottoa. Näiden 

valmiuksien parantamiseen liittyvien 

toimien sisällyttäminen ohjelmaan tarjoaa 

mahdollisuuksia synergiaan alaohjelmien 

välillä edistämällä rahoitusta useista 

rahastoista ja lisää unionin rahoituksen 

yleistä johdonmukaisuutta. Tämän vuoksi 

olisi kerättävä ja levitettävä tietoja 

olemassa olevien tutkimus- ja 

innovointiratkaisujen käyttöönotosta Life-

hankkeissa, mukaan lukien Euroopan 

horisontti -ohjelmasta ja sen edeltäjistä 

saadut ratkaisut. 

Or. ro 

 

Tarkistus  42 

Maria Gabriela Zoană 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(8) Siirtyminen puhtaaseen energiaan 

edistää keskeisellä tavalla 

ilmastonmuutoksen hillitsemistä, ja lisäksi 

siitä saadaan hyötyjä ympäristölle. 

Valmiuksien parantamiseen liittyvät 

toimet, joita vuoteen 2020 rahoitetaan 

Horisontti 2020 -ohjelmasta, olisi 

sisällytettävä ohjelmaan, koska niiden 

tavoitteena ei ole rahoittaa 

huippuosaamista ja luoda innovointia vaan 

helpottaa jo saatavilla olevan, 

ilmastonmuutoksen hillintää edistävän 

(8) Siirtyminen puhtaaseen energiaan 

edistää keskeisellä tavalla 

ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 

ratkaisemista, ja lisäksi siitä saadaan 

hyötyjä ympäristölle. Valmiuksien 

parantamiseen liittyvät toimet, joita 

vuoteen 2020 rahoitetaan Horisontti 2020 

-ohjelmasta, olisi sisällytettävä ohjelmaan, 

koska niiden tavoitteena ei ole rahoittaa 

huippuosaamista ja luoda innovointia vaan 

helpottaa jo saatavilla olevan, 

ilmastonmuutoksen hillintää ja ratkaisua 
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teknologian käyttöönottoa. Näiden 

valmiuksien parantamiseen liittyvien 

toimien sisällyttäminen ohjelmaan tarjoaa 

mahdollisuuksia synergiaan alaohjelmien 

välillä ja lisää unionin rahoituksen yleistä 

johdonmukaisuutta. Tämän vuoksi olisi 

kerättävä ja levitettävä tietoja olemassa 

olevien tutkimus- ja innovointiratkaisujen 

käyttöönotosta Life-hankkeissa, mukaan 

lukien Euroopan horisontti -ohjelmasta ja 

sen edeltäjistä saadut ratkaisut. 

edistävän teknologian käyttöönottoa. 

Näiden valmiuksien parantamiseen 

liittyvien toimien sisällyttäminen 

ohjelmaan tarjoaa mahdollisuuksia 

synergiaan alaohjelmien välillä ja lisää 

unionin rahoituksen yleistä 

johdonmukaisuutta. Tämän vuoksi olisi 

kerättävä ja levitettävä tietoja olemassa 

olevien tutkimus- ja innovointiratkaisujen 

käyttöönotosta Life-hankkeissa, mukaan 

lukien Euroopan horisontti -ohjelmasta ja 

sen edeltäjistä saadut ratkaisut. 

Or. ro 

 

Tarkistus  43 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

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 komission ehdottamien 

vuoteen 2030 ulottuvien unionin 

energiatavoitteiden saavuttaminen 

edellyttää 177 miljardin euron 

lisäinvestointeja vuodessa kaudella 2021-

2030. Lainsäätäjät nostivat tavoitteita 

viimeistellessään uusiutuvaa energiaa 

koskevaa direktiiviä ja 

energiatehokkuusdirektiiviä saattaakseen 

unionin tavoitteet lähemmäs Pariisin 

sopimuksen mukaisia unionin 

sitoumuksia. 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 
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yhdistämistä varten, jotta voidaan 

helpommin hyödyntää varoja Euroopan 

rakenne- ja investointirahastoista ja 

vauhdittaa investointeja puhtaaseen 

energiaan myös käyttämällä InvestEU-

ohjelman rahoitusvälineitä. 

Or. en 

 

Tarkistus  44 

Nicola Caputo 

 

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 hajallaan 

sijaitseviin erityisesti lämmityksen ja 

ilmastoinnin energiankulutukseen 

liittyviin uusiutuvan energian lähteisiin) ja 

joissa pääomaa on ohjattava kohti 

luonteeltaan erittäin hajautettuja hankkeita 

edistämällä esimerkiksi pieniin 

kaupunkeihin perustuvia pilottihankkeita. 

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. 

Or. it 
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Perustelu 

Rakennusalalla toteutettava hiilestä luopuminen on olennaisen tärkeää EU:n ilmasto- ja 

energiatavoitteiden saavuttamiseksi ja jotta onnistuttaisiin täyttämään Pariisin sopimuksen 

tavoitteet. Entistä suurempaa huomiota on kuitenkin kiinnitettävä lämmityksen ja ilmastoinnin 

energiankulutukseen, joka muodostaa huomattavan osan unionin energiankulutuksesta. 

 

Tarkistus  45 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(10) Synergialla Euroopan horisontti 

-ohjelman kanssa olisi varmistettava, että 

tutkimus- ja innovointitarpeet, joilla 

puututaan ympäristö-, ilmasto- ja 

energiahaasteisiin EU:ssa, tunnistetaan 

ja vahvistetaan Euroopan horisontti 

-ohjelman strategisen tutkimus- ja 

innovointisuunnitteluprosessin aikana. 

Life-ohjelman tulisi edelleen toimia 

katalyyttina ympäristöä, ilmastoa ja 

puhdasta energiaa koskevan EU:n 

politiikan ja lainsäädännön 

täytäntöönpanolle, myös ottamalla 

käyttöön ja soveltamalla Euroopan 

horisontti -ohjelman tutkimus- ja 

innovointituloksia ja helpottamalla niiden 

käyttöönottoa suuremmassa 

mittakaavassa silloin, kun siten voidaan 

helpottaa puuttumista ympäristöön, 

ilmastoon tai puhtaaseen energiaan 

siirtymiseen liittyviin kysymyksiin. 

Euroopan horisontti -ohjelman 

innovaationeuvosto voi tarjota tukea 

siihen, että laajennetaan ja 

kaupallistetaan uusia läpimurtoideoita, 

joita voi olla tuloksena Life-hankkeiden 

täytäntöönpanosta. 

Poistetaan. 

Or. fr 
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Tarkistus  46 

Nicola Caputo 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(12) Unionin tuoreimmassa 

ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon 

arvioinnissa21 osoitetaan, että tarvitaan 

merkittävää edistymistä unionin 

ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon 

vauhdittamiseksi ja ympäristö- ja 

ilmastotavoitteiden sisällyttämiseksi 

muuhun politiikkaan. Ohjelman olisi sen 

vuoksi toimittava katalyyttina, jotta 

saavutetaan tarvittavaa edistymistä 

kehittämällä, testaamalla ja toistamalla 

uusia lähestymistapoja, tukemalla 

politiikan kehittämistä, seurantaa ja 

uudelleentarkastelua, parantamalla 

sidosryhmien osallistumista, saamalla 

liikkeelle investointeja kaikista unionin 

investointiohjelmista tai muista 

rahoituslähteistä ja tukemalla toimia, joilla 

poistetaan erilaiset esteet 

ympäristölainsäädännön edellyttämien 

keskeisten suunnitelmien tehokkaalle 

täytäntöönpanolle. 

(12) Unionin tuoreimmassa 

ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon 

arvioinnissa21 osoitetaan, että tarvitaan 

merkittävää edistymistä unionin 

ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon 

vauhdittamiseksi ja ympäristö- ja 

ilmastotavoitteiden sisällyttämiseksi 

muuhun politiikkaan. Ohjelman olisi sen 

vuoksi toimittava katalyyttina, jotta 

saavutetaan tarvittavaa edistymistä 

kehittämällä, testaamalla ja toistamalla 

uusia lähestymistapoja, tukemalla 

politiikan kehittämistä, seurantaa ja 

uudelleentarkastelua, lisäämällä 

tietoisuutta ja viestintää, kehittämällä 

hyvää hallintoa, parantamalla 

sidosryhmien osallistumista, saamalla 

liikkeelle investointeja kaikista unionin 

investointiohjelmista tai muista 

rahoituslähteistä ja tukemalla toimia, joilla 

poistetaan erilaiset esteet 

ympäristölainsäädännön edellyttämien 

keskeisten suunnitelmien tehokkaalle 

täytäntöönpanolle. 

_________________ _________________ 

21 Komission tiedonanto Euroopan 

parlamentille, neuvostolle, Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 

komitealle – EU:n ympäristölainsäädännön 

täytäntöönpanon arviointi: yhteiset haasteet 

ja toimien yhdistäminen parempien 

tulosten aikaansaamiseksi (COM/2017/063 

final). 

21 Komission tiedonanto Euroopan 

parlamentille, neuvostolle, Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 

komitealle – EU:n ympäristölainsäädännön 

täytäntöönpanon arviointi: yhteiset haasteet 

ja toimien yhdistäminen parempien 

tulosten aikaansaamiseksi (COM/2017/063 

final). 

Or. it 
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Perustelu 

Hallinnon kehittäminen erityisesti tietoisuutta lisäämällä ja sidosryhmien osallistamisen 

kautta on olennaisen tärkeää ympäristötavoitteiden saavuttamisen kannalta, ja kyseiset 

painopistealueet mainittiin erikseen edellisessä Life-ohjelmassa. 

 

Tarkistus  47 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(12) Unionin tuoreimmassa 

ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon 

arvioinnissa21 osoitetaan, että tarvitaan 

merkittävää edistymistä unionin 

ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon 

vauhdittamiseksi ja ympäristö- ja 

ilmastotavoitteiden sisällyttämiseksi 

muuhun politiikkaan. Ohjelman olisi sen 

vuoksi toimittava katalyyttina, jotta 

saavutetaan tarvittavaa edistymistä 

kehittämällä, testaamalla ja toistamalla 

uusia lähestymistapoja, tukemalla 

politiikan kehittämistä, seurantaa ja 

uudelleentarkastelua, parantamalla 

sidosryhmien osallistumista, saamalla 

liikkeelle investointeja kaikista unionin 

investointiohjelmista tai muista 

rahoituslähteistä ja tukemalla toimia, joilla 

poistetaan erilaiset esteet 

ympäristölainsäädännön edellyttämien 

keskeisten suunnitelmien tehokkaalle 

täytäntöönpanolle. 

(12) Unionin tuoreimmassa 

ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon 

arvioinnissa21 osoitetaan, että tarvitaan 

merkittävää edistymistä unionin 

ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon 

vauhdittamiseksi ja ympäristö- ja 

ilmastotavoitteiden sisällyttämiseksi 

muuhun politiikkaan. Ohjelman olisi sen 

vuoksi toimittava oleellisena katalyyttina, 

jotta saavutetaan tarvittavaa edistymistä 

kehittämällä, testaamalla ja toistamalla 

uusia lähestymistapoja, tukemalla 

politiikan kehittämistä, seurantaa ja 

uudelleentarkastelua, parantamalla 

sidosryhmien osallistumista, saamalla 

liikkeelle investointeja kaikista unionin 

investointiohjelmista tai muista 

rahoituslähteistä ja tukemalla toimia, joilla 

poistetaan erilaiset esteet 

ympäristölainsäädännön edellyttämien 

keskeisten suunnitelmien tehokkaalle 

täytäntöönpanolle. 

_________________ _________________ 

21 Komission tiedonanto Euroopan 

parlamentille, neuvostolle, Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 

komitealle – EU:n ympäristölainsäädännön 

täytäntöönpanon arviointi: yhteiset haasteet 

ja toimien yhdistäminen parempien 

tulosten aikaansaamiseksi (COM/2017/063 

final). 

21 Komission tiedonanto Euroopan 

parlamentille, neuvostolle, Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 

komitealle – EU:n ympäristölainsäädännön 

täytäntöönpanon arviointi: yhteiset haasteet 

ja toimien yhdistäminen parempien 

tulosten aikaansaamiseksi (COM/2017/063 

final). 
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Or. en 

 

Tarkistus  48 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(13) Luonnon monimuotoisuuden 

vähenemisen pysäyttäminen ja tämän 

suuntaukseen kääntäminen, myös merien 

ekosysteemien osalta, edellyttää tukea 

asiaan liittyvän unionin lainsäädännön ja 

politiikan kehittämiselle, 

täytäntöönpanolle, täytäntöönpanon 

valvonnalle ja arvioinnille, mukaan lukien 

luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n 

strategia vuoteen 202022, neuvoston 

direktiivi 92/43/ETY23 ja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2009/147/EY24 sekä Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetus (EU) 1143/201425, 

erityisesti kehittämällä tietopohjaa 

politiikan kehittämistä ja täytäntöönpanoa 

varten sekä kehittämällä, testaamalla, 

esittämällä ja soveltamalla parhaita 

käytäntöjä ja ratkaisuja pienessä 

mittakaavassa tai räätälöityinä erityisiin 

paikallisiin, alueellisiin tai kansallisiin 

olosuhteisiin, mukaan lukien integroidut 

lähestymistavat direktiivin 92/43/ETY 

pohjalta laaditun hankkeiden 

toteutusjärjestyksen sisältävän 

toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon. 

Unionin olisi myös seurattava luonnon 

monimuotoisuuteen liittyviä menoja, jotta 

täytetään sen biologista monimuotoisuutta 

koskevasta yleissopimuksesta johtuvat 

raportointivelvollisuudet. Lisäksi olisi 

täytettävä seurantavaatimukset, jotka 

sisältyvät muuhun asiaa koskevaan unionin 

lainsäädäntöön. 

(13) Luonnon monimuotoisuuden 

vähenemisen pysäyttäminen ja tämän 

suuntaukseen kääntäminen, myös 

vesiekosysteemien osalta, edellyttää tukea 

asiaan liittyvän unionin lainsäädännön ja 

politiikan kehittämiselle, 

täytäntöönpanolle, täytäntöönpanon 

valvonnalle ja arvioinnille, mukaan lukien 

luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n 

strategia vuoteen 202022, neuvoston 

direktiivi 92/43/ETY23 ja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2009/147/EY24 sekä Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetus (EU) 1143/201425, 

erityisesti kehittämällä tietopohjaa 

politiikan kehittämistä ja täytäntöönpanoa 

varten sekä kehittämällä, testaamalla, 

esittämällä ja soveltamalla parhaita 

käytäntöjä ja ratkaisuja pienessä 

mittakaavassa tai räätälöityinä erityisiin 

paikallisiin, alueellisiin tai kansallisiin 

olosuhteisiin, mukaan lukien integroidut 

lähestymistavat direktiivin 92/43/ETY 

pohjalta laaditun hankkeiden 

toteutusjärjestyksen sisältävän 

toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon. 

Unionin olisi myös seurattava luonnon 

monimuotoisuuteen liittyviä menoja, jotta 

täytetään sen biologista monimuotoisuutta 

koskevasta yleissopimuksesta johtuvat 

raportointivelvollisuudet. Lisäksi olisi 

täytettävä seurantavaatimukset, jotka 

sisältyvät muuhun asiaa koskevaan unionin 

lainsäädäntöön. 

_________________ _________________ 
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22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final. 

23 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 

21 päivänä toukokuuta 1992, 

luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 

eläimistön ja kasviston suojelusta 

(EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7). 

23 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 

21 päivänä toukokuuta 1992, 

luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 

eläimistön ja kasviston suojelusta 

(EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7). 

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä 

marraskuuta 2009, luonnonvaraisten 

lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, 

s. 7). 

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä 

marraskuuta 2009, luonnonvaraisten 

lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, 

s. 7). 

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1143/2014, annettu 

22 päivänä lokakuuta 2014, haitallisten 

vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta 

ehkäisemisestä ja hallinnasta (EUVL L 

317, 4.11.2014, s. 35). 

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1143/2014, annettu 

22 päivänä lokakuuta 2014, haitallisten 

vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta 

ehkäisemisestä ja hallinnasta (EUVL L 

317, 4.11.2014, s. 35). 

Or. en 

 

Tarkistus  49 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(14) Tuoreista arvioinneista, mukaan 

lukien luonnon monimuotoisuutta 

koskevan unionin strategian 2020 

väliarviointi ja luontolainsäädännön 

toimivuustarkastus, käy ilmi, että yksi 

tärkeimmistä syistä unionin 

luontolainsäädännön ja biologista 

monimuotoisuutta koskevan EU:n 

strategian puutteelliselle täytäntöönpanolle 

on asianmukaisen rahoituksen puute. 

Keskeiset unionin rahoitusvälineet, 

mukaan lukien [Euroopan 

aluekehitysrahasto, koheesiorahasto, 

Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahasto sekä Euroopan meri- ja 

kalatalousrahasto], voivat antaa 

merkittävän panoksen näiden tarpeiden 

(14) Tuoreista arvioinneista, mukaan 

lukien luonnon monimuotoisuutta 

koskevan unionin strategian 2020 

väliarviointi ja luontolainsäädännön 

toimivuustarkastus, käy ilmi, että yksi 

tärkeimmistä syistä unionin 

luontolainsäädännön ja biologista 

monimuotoisuutta koskevan EU:n 

strategian puutteelliselle täytäntöönpanolle 

on asianmukaisen rahoituksen puute. 

Keskeiset unionin rahoitusvälineet, 

mukaan lukien [Euroopan 

aluekehitysrahasto, koheesiorahasto, 

Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahasto sekä Euroopan meri- ja 

kalatalousrahasto], voivat antaa 

merkittävän panoksen näiden tarpeiden 
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täyttämiseen. Ohjelmassa voidaan edelleen 

parantaa tällaisen valtavirtaistamisen 

tehokkuutta strategisilla luontohankkeilla, 

jotka on omistettu luontoa ja luonnon 

monimuotoisuutta koskevan unionin 

lainsäädännön ja politiikan 

täytäntöönpanon vauhdittamiseen, mukaan 

lukien toimet, jotka on määritetty 

direktiivin 92/43/ETY mukaisesti 

laadituissa hankkeiden 

toteuttamisjärjestyksen sisältävissä 

toimintasuunnitelmissa. Strategisilla 

luontohankkeilla olisi tuettava 

jäsenvaltioiden toimintaohjelmia, joiden 

avulla sisällytetään asiaan liittyvien 

luontoa ja luonnon monimuotoisuutta 

koskevat tavoitteet muihin politiikkoihin ja 

rahoitusvälineisiin. Siten varmistetaan, että 

saadaan käyttöön varoja näiden 

politiikkojen panemiseksi täytäntöön. 

Jäsenvaltiot voisivat päättää yhteistä 

maatalouspolitiikkaa koskevassa 

strategisessa suunnitelmassa, että 

Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahaston varoista käytetään 

tietty osuus antamaan tukea toimille, 

jotka täydentävät tässä asetuksessa 

määritettyjä strategisia luontohankkeita. 

täyttämiseen. Ohjelmassa voidaan edelleen 

parantaa tällaisen valtavirtaistamisen 

tehokkuutta strategisilla luontohankkeilla, 

jotka on omistettu luontoa ja luonnon 

monimuotoisuutta koskevan unionin 

lainsäädännön ja politiikan 

täytäntöönpanon vauhdittamiseen, mukaan 

lukien toimet, jotka on määritetty 

direktiivin 92/43/ETY mukaisesti 

laadituissa hankkeiden 

toteuttamisjärjestyksen sisältävissä 

toimintasuunnitelmissa. Strategisilla 

luontohankkeilla olisi tuettava 

jäsenvaltioiden toimintaohjelmia, joiden 

avulla sisällytetään asiaan liittyvien 

luontoa ja luonnon monimuotoisuutta 

koskevat tavoitteet muihin politiikkoihin ja 

rahoitusvälineisiin. Siten varmistetaan, että 

saadaan käyttöön varoja näiden 

politiikkojen panemiseksi täytäntöön. 

Or. fr 

 

Tarkistus  50 

Georgios Epitideios 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(16) Kiertotalouden edistäminen 

edellyttää ajattelutavan muutosta siinä, 

miten materiaaleja ja tuotteita, myös 

muoveja, suunnitellaan, tuotetaan, 

kulutetaan ja hävitetään. Ohjelmalla olisi 

edistettävä siirtymistä kiertotalousmalliin 

erilaisille toimijoille (yritykset, 

(16) Kiertotalouden edistäminen 

edellyttää ajattelutavan muutosta siinä, 

miten materiaaleja ja tuotteita, myös 

muoveja, suunnitellaan, tuotetaan, 

kulutetaan ja hävitetään, sekä tiukkojen 

sakkojen asettamista ja määräämistä, 

mikäli vaatimuksia ei noudateta. 
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viranomaiset ja kuluttajat) myönnettävällä 

rahoitustuella, erityisesti soveltamalla, 

kehittämällä ja toistamalla parasta 

teknologiaa ja parhaita käytäntöjä ja 

ratkaisuja, jotka on räätälöity erityisiin 

paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin 

olosuhteisiin, myös integroiduilla 

lähestymistavoilla jätehuoltoa ja jätteen 

syntymisen ehkäisemistä koskevien 

suunnitelmien täytäntöönpanemiseksi. 

Tukemalla muovistrategian 

täytäntöönpanoa voidaan toteuttaa toimia, 

joilla puututaan erityisesti merten 

roskaantumisen aiheuttamaan ongelmaan. 

Ohjelmalla olisi edistettävä siirtymistä 

kiertotalousmalliin erilaisille toimijoille 

(yritykset, viranomaiset ja kuluttajat) 

myönnettävällä rahoitustuella, erityisesti 

soveltamalla, kehittämällä ja toistamalla 

parasta teknologiaa ja parhaita käytäntöjä 

ja ratkaisuja, jotka on räätälöity erityisiin 

paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin 

olosuhteisiin, myös integroiduilla 

lähestymistavoilla jätehuoltoa ja jätteen 

syntymisen ehkäisemistä koskevien 

suunnitelmien täytäntöönpanemiseksi. 

Tukemalla muovistrategian 

täytäntöönpanoa voidaan toteuttaa toimia, 

joilla puututaan erityisesti merten 

roskaantumisen aiheuttamaan ongelmaan. 

Or. el 

Tarkistus  51 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(16) Kiertotalouden edistäminen 

edellyttää ajattelutavan muutosta siinä, 

miten materiaaleja ja tuotteita, myös 

muoveja, suunnitellaan, tuotetaan, 

kulutetaan ja hävitetään. Ohjelmalla olisi 

edistettävä siirtymistä kiertotalousmalliin 

erilaisille toimijoille (yritykset, 

viranomaiset ja kuluttajat) myönnettävällä 

rahoitustuella, erityisesti soveltamalla, 

kehittämällä ja toistamalla parasta 

teknologiaa ja parhaita käytäntöjä ja 

ratkaisuja, jotka on räätälöity erityisiin 

paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin 

olosuhteisiin, myös integroiduilla 

lähestymistavoilla jätehuoltoa ja jätteen 

syntymisen ehkäisemistä koskevien 

suunnitelmien täytäntöönpanemiseksi. 

Tukemalla muovistrategian 

täytäntöönpanoa voidaan toteuttaa toimia, 

joilla puututaan erityisesti merten 

(16) Kiertotalouden edistäminen 

edellyttää ajattelutavan muutosta siinä, 

miten materiaaleja ja tuotteita, myös 

muoveja, suunnitellaan, tuotetaan, 

kulutetaan ja hävitetään. Ohjelmalla olisi 

edistettävä siirtymistä kiertotalousmalliin 

erilaisille toimijoille (yritykset, 

viranomaiset ja kuluttajat) myönnettävällä 

rahoitustuella, erityisesti soveltamalla, 

kehittämällä ja toistamalla parasta 

teknologiaa ja parhaita käytäntöjä ja 

ratkaisuja, jotka on räätälöity erityisiin 

paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin 

olosuhteisiin, myös integroiduilla 

lähestymistavoilla jätehuoltoa ja jätteen 

syntymisen ehkäisemistä koskevien 

suunnitelmien täytäntöönpanemiseksi. 

Tukemalla muovistrategian 

täytäntöönpanoa voidaan toteuttaa toimia, 

joilla puututaan erityisesti vesiympäristön 
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roskaantumisen aiheuttamaan ongelmaan. roskaantumisen aiheuttamaan ongelmaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  52 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (16 a) Vapaakauppasopimukset johtavat 

monissa tapauksissa kaupan 

hiilijalanjäljen merkittävään kasvuun, 

sillä logistiikan pitää vastata pitkiin 

välimatkoihin, ja näin ollen se kuluttaa 

runsaasti energiaa. Jotta toiminta olisi 

yhdenmukaista 

kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämiseen tähtäävien kansainvälisten 

sitoumusten tavoitteiden kanssa, 

Euroopan unionin olisi lopetettava 

tämäntyyppisten sopimusten tekeminen. 

Or. fr 

 

Tarkistus  53 

Nicola Caputo 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(17) Unionin pitkän aikavälin 

tavoitteena ilmaa koskevaa politiikkaa 

varten on saavuttaa sellaiset ilmanlaadun 

tasot, jotka eivät aiheuta merkittäviä 

kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen. 

Ihmiset ovat hyvin tietoisia ilman 

epäpuhtauksista ja odottavat viranomaisten 

toimivan. Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivissä (EU) 2016/228426 

(17) Unionin pitkän aikavälin 

tavoitteena ilmaa koskevaa politiikkaa 

varten on saavuttaa sellaiset ilmanlaadun 

tasot, jotka eivät aiheuta merkittäviä 

kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen. 

Ihmiset ovat hyvin tietoisia ilman 

epäpuhtauksista ja odottavat viranomaisten 

toimivan. Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivissä (EU) 2016/228426 
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painotetaan roolia, joka unionin 

rahoituksella voi olla puhtaan ilman 

tavoitteiden saavuttamisessa. Tämän 

vuoksi ohjelmalla olisi tuettava hankkeita, 

mukaan lukien strategiset integroidut 

hankkeet, joissa on potentiaalia hyödyntää 

julkisia ja yksityisiä varoja, toimia 

esimerkkeinä hyvistä käytännöistä ja 

katalyyttina ilmanlaatusuunnitelmien ja -

lainsäädännön täytäntöönpanolle 

paikallisella, alueellisella, monen alueen, 

kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. 

painotetaan roolia, joka unionin 

rahoituksella voi olla puhtaan ilman 

tavoitteiden saavuttamisessa. Tämän 

vuoksi ohjelmalla olisi tuettava hankkeita, 

mukaan lukien strategiset integroidut 

hankkeet, joissa on potentiaalia hyödyntää 

julkisia ja yksityisiä varoja, toimia 

esimerkkeinä hyvistä käytännöistä ja 

katalyyttina ilmanlaatusuunnitelmien ja -

lainsäädännön täytäntöönpanolle 

paikallisella, alueellisella, monen alueen, 

kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. 

Näiden ilmanlaadun parantamiseen 

tähtäävien toimien olisi noudatettava 

kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämisvaatimuksia ja pitkän 

aikavälin tarvetta edistää unionin 

vähähiilistä taloutta korvaamalla 

fossiilisiin lähteisiin perustuvat 

energiainfrastruktuurit vähitellen 

uusiutuvan energian lähteisiin 

perustuvilla infrastruktuureilla, kun se on 

teknisesti mahdollista. 

_________________ _________________ 

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2016/2284, annettu 14 

päivänä joulukuuta 2016, tiettyjen ilman 

epäpuhtauksien kansallisten päästöjen 

vähentämisestä, direktiivin 2003/35/EY 

muuttamisesta sekä direktiivin 2001/81/EY 

kumoamisesta (EUVL L 344, 17.12.2016, 

s. 1). 

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2016/2284, annettu 14 

päivänä joulukuuta 2016, tiettyjen ilman 

epäpuhtauksien kansallisten päästöjen 

vähentämisestä, direktiivin 2003/35/EY 

muuttamisesta sekä direktiivin 2001/81/EY 

kumoamisesta (EUVL L 344, 17.12.2016, 

s. 1). 

Or. it 

Perustelu 

La qualità dell’aria è direttamente collegata alla combustione di energie fossili per il 

trasporto, per il riscaldamento e la climatizzazione e, in generale, per la produzione di 

energia elettrica. La decarbonizzazione di questi settori, quindi, ha un impatto diretto sulla 

qualità dell’aria e sulla salute dei cittadini. Quando esiste una alternativa basata su una 

fonte energetica rinnovabile, il programma LIFE non dovrebbe mai finanziare la sostituzione 

di attrezzature ad alte emissioni di gas ad effetto serra con attrezzature più efficienti ma 

ancora basate sull’energia fossile. 
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Tarkistus  54 

Nicola Caputo 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (17 a) Erityistä huomiota olisi 

kiinnitettävä ilman epäpuhtauksien 

lähteiden, kuten kotitalouksien 

lämmitysvälineiden ja fossiilisiin 

polttoaineisiin perustuvien voimalaitosten, 

vähentämisen edistämiseen. Ilman 

epäpuhtauksiin liittyvän ongelman 

ratkaisemiseksi olisi pyrittävä siirtymään 

uusiutuvien energialähteiden käyttöön 

suosimalla keskipitkää/pitkää aikaväliä. 

Or. it 

Perustelu 

Kotitalouksien hiileen perustuva lämmitys on merkittävä ilman epäpuhtauksien lähde EU:ssa, 

ja sillä on haitallisia vaikutuksia kansalaisten terveyteen. Rakennusalan hiilestä luopumista 

koskevien tavoitteiden mukaisesti olisi suosittava siirtymistä uusiutuviin energialähteisiin, kun 

se vain on teknisesti mahdollista, rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin 

mukaisesti. 

 

Tarkistus  55 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(19) Meriympäristön suojelu ja 

ennallistaminen on yksi unionin 

ympäristöpolitiikan yleisistä tavoitteista. 

Ohjelmalla olisi tuettava seuraavia: 

luonnon monimuotoisuuden ja merten 

ekosysteemien hoito, säilyttäminen, 

ennallistaminen ja seuranta erityisesti 

Natura 2000 -merialueilla sekä lajien 

suojelu direktiivin 92/43/ETY mukaisesti 

laadittujen hankkeiden 

(19) Vesiympäristön suojelu ja 

ennallistaminen on yksi unionin 

ympäristöpolitiikan yleisistä tavoitteista. 

Ohjelmalla olisi tuettava seuraavia: 

luonnon monimuotoisuuden ja 

vesiekosysteemien hoito, säilyttäminen, 

ennallistaminen ja seuranta erityisesti 

Natura 2000 -merialueilla sekä lajien 

suojelu direktiivin 92/43/ETY mukaisesti 

laadittujen hankkeiden 
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toteuttamisjärjestyksen sisältävien 

toimintasuunnitelmien mukaisesti; 

ympäristön hyvän tilan saavuttaminen 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2008/56/EY28 mukaisesti; 

puhtaiden ja terveiden merien edistäminen; 

muoveja kiertotaloudessa koskevan EU:n 

strategian täytäntöönpano, jotta voidaan 

puuttua erityisesti kadonneiden 

kalastusvälineiden ja merten 

roskaantumisen aiheuttamaan ongelmaan; 

ja unionin osallistuminen kansainväliseen 

valtamerten hallinnointiin, joka on 

keskeistä YK:n kestävän kehityksen 

toimintaohjelman Agenda 2030 

tavoitteiden saavuttamiselle sekä 

terveellisten merien turvaamiseksi tuleville 

sukupolville. Ohjelman strategisten 

integroitujen hankkeiden ja strategisten 

luontohankkeiden olisi sisällettävä 

asiaankuuluvat toimet, joilla pyritään 

meriympäristön suojeluun. 

toteuttamisjärjestyksen sisältävien 

toimintasuunnitelmien mukaisesti; 

ympäristön hyvän tilan saavuttaminen 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2008/56/EY28 mukaisesti; 

puhtaiden ja terveiden merien edistäminen; 

muoveja kiertotaloudessa koskevan EU:n 

strategian täytäntöönpano, jotta voidaan 

puuttua erityisesti kadonneiden 

kalastusvälineiden ja merten 

roskaantumisen aiheuttamaan ongelmaan; 

ja unionin osallistuminen kansainväliseen 

valtamerten hallinnointiin, joka on 

keskeistä YK:n kestävän kehityksen 

toimintaohjelman Agenda 2030 

tavoitteiden saavuttamiselle sekä 

terveellisten merien turvaamiseksi tuleville 

sukupolville. Ohjelman strategisten 

integroitujen hankkeiden ja strategisten 

luontohankkeiden olisi sisällettävä 

asiaankuuluvat toimet, joilla pyritään 

vesiympäristön suojeluun. 

_________________ _________________ 

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä 

kesäkuuta 2008, yhteisön 

meriympäristöpolitiikan puitteista 

(meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 

25.6.2008, s. 19). 

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä 

kesäkuuta 2008, yhteisön 

meriympäristöpolitiikan puitteista 

(meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 

25.6.2008, s. 19). 

Or. en 

 

Tarkistus  56 

Nicola Caputo 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(20) Ympäristöä, ilmastonmuutosta ja 

tähän liittyvää siirtymistä puhtaaseen 

energiaan koskevien asioiden hallinnon 

parantaminen edellyttää 

kansalaisyhteiskunnan osallistumista siten, 

(20) Ympäristöä, ilmastonmuutosta ja 

tähän liittyvää siirtymistä puhtaaseen 

energiaan koskevien asioiden hallinnon 

parantaminen edellyttää 

kansalaisyhteiskunnan osallistumista siten, 
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että lisätään yleisön tietoisuutta, kuluttajien 

osallistumista ja sidosryhmien, myös 

valtioista riippumattomien järjestöjen, 

osallistumisen laajentamista, siten, että 

järjestetään tähän liittyviä politiikkoja 

koskeva kuuleminen ja pannaan kyseiset 

politiikat täytäntöön. 

että lisätään yleisön tietoisuutta myös 

sellaisen viestintästrategian avulla, jossa 

otetaan huomioon uudet viestimet ja 

sosiaaliset verkostot ja jossa lisätään 

kuluttajien osallistumista ja sidosryhmien, 

myös valtioista riippumattomien 

järjestöjen, osallistumisen laajentamista, 

siten, että järjestetään tähän liittyviä 

politiikkoja koskeva kuuleminen ja 

pannaan kyseiset politiikat täytäntöön. 

Or. it 

Perustelu 

On tärkeää tuoda esiin nykyaikaisen viestinnän tarve. 

 

Tarkistus  57 

Nicola Caputo 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 22 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(22) Ohjelmalla olisi autettava 

markkinatoimijoita valmistautumaan ja 

tuettava niitä siirtymisessä kohti puhdasta, 

kiertotalouteen perustuvaa, 

energiatehokasta, vähähiilistä ja 

ilmastonmuutoksen kestävää taloutta 

testaamalla uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia, parantamalla 

ammattimaisia taitoja, helpottamalla 

kuluttajien mahdollisuuksia saada kestäviä 

tuotteita ja palveluja, saamalla toimiin 

mukaan ja voimauttamalla 

mielipidevaikuttajia ja testaamalla uusia 

menetelmiä, joilla mukautetaan olemassa 

olevia prosesseja ja 

liiketoimintaympäristöä. Jotta tuetaan 

kestävien ratkaisujen laajaa käyttöönottoa 

markkinoilla, olisi edistettävä yleistä 

yleisön hyväksyntää ja kuluttajien 

osallistumista. 

(22) Ohjelmalla olisi autettava 

markkinatoimijoita valmistautumaan ja 

tuettava niitä siirtymisessä kohti puhdasta, 

kiertotalouteen perustuvaa, 

energiatehokasta, vähähiilistä ja 

ilmastonmuutoksen kestävää taloutta 

testaamalla uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia, parantamalla 

ammattimaisia taitoja, helpottamalla 

kuluttajien mahdollisuuksia saada kestäviä 

tuotteita ja palveluja, saamalla toimiin 

mukaan ja voimauttamalla 

mielipidevaikuttajia ja testaamalla uusia 

menetelmiä, joilla mukautetaan olemassa 

olevia prosesseja ja 

liiketoimintaympäristöä. Jotta tuetaan 

kestävien ratkaisujen, erityisesti 

innovatiivisen ja uusiutuvia lähteitä 

hyödyntävän energiateknologian, laajaa 

käyttöönottoa markkinoilla, olisi 

edistettävä yleistä yleisön hyväksyntää ja 
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kuluttajien osallistumista. 

Or. it 

Perustelu 

Uusiutuvan energian järjestelmien asentamiskustannukset ovat viimeisten 10 vuoden aikana 

laskeneet teknologisen ja markkinoiden kehityksen (sekä) julkisen tuen ansiosta. Suuntausta 

on jatkettava, jotta Euroopan energiapotentiaalia voidaan kehittää täysimääräisesti, 

tutkimalla vaihtoehtoisia ja edelleen vähän käytettyjä energialähteitä (kuten valtamerienergia 

tai geotermiikka) ja kehittämällä EU:n energiariippumattomuutta kolmansista maista. 

 

Tarkistus  58 

Daniel Buda 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 22 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(22) Ohjelmalla olisi autettava 

markkinatoimijoita valmistautumaan ja 

tuettava niitä siirtymisessä kohti puhdasta, 

kiertotalouteen perustuvaa, 

energiatehokasta, vähähiilistä ja 

ilmastonmuutoksen kestävää taloutta 

testaamalla uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia, parantamalla 

ammattimaisia taitoja, helpottamalla 

kuluttajien mahdollisuuksia saada kestäviä 

tuotteita ja palveluja, saamalla toimiin 

mukaan ja voimauttamalla 

mielipidevaikuttajia ja testaamalla uusia 

menetelmiä, joilla mukautetaan olemassa 

olevia prosesseja ja 

liiketoimintaympäristöä. Jotta tuetaan 

kestävien ratkaisujen laajaa käyttöönottoa 

markkinoilla, olisi edistettävä yleistä 

yleisön hyväksyntää ja kuluttajien 

osallistumista. 

(22) Ohjelmalla olisi autettava 

markkinatoimijoita valmistautumaan ja 

tuettava niitä siirtymisessä kohti puhdasta, 

kiertotalouteen perustuvaa, 

energiatehokasta, vähähiilistä ja 

ilmastonmuutoksen kestävää taloutta 

olemassa olevien luonnonvarojen 

kestävällä hyödyntämisellä ja testaamalla 

uusia liiketoimintamahdollisuuksia, 

parantamalla ammattimaisia taitoja, 

helpottamalla kuluttajien mahdollisuuksia 

saada kestäviä tuotteita ja palveluja, 

saamalla toimiin mukaan ja 

voimauttamalla mielipidevaikuttajia ja 

testaamalla uusia menetelmiä, joilla 

mukautetaan olemassa olevia prosesseja ja 

liiketoimintaympäristöä. Jotta tuetaan 

kestävien ratkaisujen laajaa käyttöönottoa 

markkinoilla, olisi edistettävä yleistä 

yleisön hyväksyntää ja kuluttajien 

osallistumista. 

Or. ro 

 



 

PE626.777v01-00 26/50 AM\1160530FI.docx 

FI 

Tarkistus  59 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

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) Ilmastonmuutoksen torjuminen on 

yksi tärkeimmistä maailmanlaajuisista 

haasteista, ja se edellyttää koordinoituja 

ja kunnianhimoisia ratkaisuja. Unionin 

on torjuttava ilmastonmuutosta 
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. 

Or. en 

 

Tarkistus  60 

Maria Gabriela Zoană 

 

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 

(24) Kun otetaan huomioon 

ilmastonmuutoksen torjuminen noudattaen 

unionin sitoumuksia, jotka liittyvät Pariisin 

ilmastosopimuksen ja Yhdistyneiden 

kansakuntien kestävän kehityksen 



 

AM\1160530FI.docx 27/50 PE626.777v01-00 

 FI 

tavoitteiden täytäntöönpanoon, tällä 

ohjelmalla edistetään ilmastotoimien 

valtavirtaistamista sekä sen tavoitteen 

saavuttamista, että 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. 

tavoitteiden täytäntöönpanoon, tällä 

ohjelmalla edistetään ilmasto- ja 

ympäristötoimien valtavirtaistamista sekä 

sen tavoitteen saavuttamista, että EU:n 

talousarvion menoista vähintään 

25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita. 

Tämän ohjelman toimissa 61 prosentilla 

ohjelman kokonaisrahoituksesta odotetaan 

edistettävän ilmasto- ja 

ympäristötavoitteita. Asianmukaiset toimet 

määritetään ohjelman laatimisen ja 

täytäntöönpanon aikana ja niitä arvioidaan 

uudestaan arviointi- ja 

uudelleentarkasteluprosesseissa. 

Or. ro 

Tarkistus  61 

Nicola Caputo 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 25 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(25) Ohjelman täytäntöönpanossa olisi 

asianmukaisella tavalla otettava huomioon 

syrjäisimpiä alueita koskeva strategia30 

SEUT-sopimuksen 349 artiklan sekä 

kyseisten alueiden erityistarpeiden ja 

haavoittuvuuksien mukaisesti. Lisäksi olisi 

otettava huomioon muut kuin ympäristöä, 

ilmastoa ja siirtymistä puhtaaseen 

energiaan koskevat unionin politiikat. 

(25) Ohjelman täytäntöönpanossa olisi 

asianmukaisella tavalla otettava huomioon 

syrjäisimpiä alueita koskeva strategia30 

SEUT-sopimuksen 349 artiklan sekä 

kyseisten alueiden erityistarpeiden ja 

haavoittuvuuksien mukaisesti. Lisäksi olisi 

otettava huomioon muut kuin ympäristöä, 

ilmastoa, kiertotaloutta ja siirtymistä 

puhtaaseen energiaan koskevat unionin 

politiikat. 

_________________ _________________ 

30 COM(2017)0610, tiistai 24. lokakuuta 

2017. 

30 COM(2017)0610, tiistai 24. lokakuuta 

2017. 

Or. it 

 

Tarkistus  62 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

Ehdotus asetukseksi 
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Johdanto-osan 26 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (26 a) Tämän asetuksen arviointi tuottaa 

tarvittavat tiedot päätöksentekoprosessiin, 

jonka mukaan ohjelmaa tarvittaessa 

parannetaan. Tämän asetuksen 

3 artiklassa esitetyn ohjelman tavoitteen 

toteutumisen arvioinnin ohella olisi 

kiinnitettävä erityistä huomiota 

hakuprosessiin sen varmistamiseksi, että 

varat ovat kaikkien asiaankuuluvien 

hankkeiden käytettävissä. Erityisen 

tärkeää on varmistaa, että 

paikallisyhteisöjen ja 

kansalaisyhteiskunnan osallistuminen on 

käytännöllistä ja helppoa. 

Or. en 

 

Tarkistus  63 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 38 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(38) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 

tavalla saavuttaa tämän asetuksen 

tavoitteita, joita ovat kestävän kehityksen 

sekä ympäristöä, ilmastoa ja tilanteen 

mukaan puhdasta energiaa koskevan 

unionin politiikan ja lainsäädännön, 

strategioiden, suunnitelmien ja 

kansainvälisten sitoumusten tavoitteiden 

saavuttaminen, vaan ne voidaan tämän 

asetuksen laajuuden ja vaikutusten vuoksi 

saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen 

vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 

5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Mainitussa artiklassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 

(38) Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen ja mainitussa 

artiklassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 

asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 

näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, ja 

annetaan jäsenvaltioille riittävästi 

liikkumavaraa vastata paikallisiin 

tarpeisiin tai erityistarpeisiin. 
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asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 

näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Or. fr 

Tarkistus  64 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1) ’strategisilla luontohankkeilla’ 

hankkeita, joilla tuetaan luontoa ja luonnon 

monimuotoisuutta koskevien unionin 

tavoitteiden saavuttamista toteuttamalla 

johdonmukaisia toimintaohjelmia 

jäsenvaltioissa kyseisten tavoitteiden ja 

painopisteiden sisällyttämiseksi muihin 

politiikkoihin ja rahoitusvälineisiin, myös 

toteuttamalla koordinoidusti direktiivin 

92/43/ETY mukaisesti laadittujen 

hankkeiden toteuttamisjärjestyksen 

sisältävät toimintasuunnitelmat; 

1) ’strategisilla luontohankkeilla’ 

hankkeita, joilla tuetaan luontoa ja luonnon 

monimuotoisuutta koskevien unionin 

tavoitteiden, jotka annetaan erityisesti 

direktiivissä 2009/147/EY ja neuvoston 

direktiivissä 92/43/ETY, saavuttamista 

toteuttamalla johdonmukaisia 

toimintaohjelmia jäsenvaltioissa kyseisten 

tavoitteiden ja painopisteiden 

sisällyttämiseksi muihin politiikkoihin ja 

rahoitusvälineisiin, myös toteuttamalla 

koordinoidusti direktiivin 92/43/ETY 

mukaisesti laadittujen hankkeiden 

toteuttamisjärjestyksen sisältävät 

toimintasuunnitelmat; 

Or. en 

 

Tarkistus  65 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4) ’tavanomaisilla hankkeilla’ 

hankkeita, jotka eivät ole strategisia 

integroituja hankkeita, strategisia 

luontohankkeita tai teknisen tuen hankkeita 

ja joilla pyritään saavuttamaan 3 artiklan 

2 kohdassa esitetyt erityiset tavoitteet; 

4) ’tavanomaisilla hankkeilla’ 

hankkeita, jotka eivät ole strategisia 

integroituja hankkeita, strategisia 

luontohankkeita tai teknisen tuen 

hankkeita, kuten alhaalta ylöspäin 

suuntautuvat hankkeet (CLLD), ja joilla 

pyritään saavuttamaan 3 artiklan 
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2 kohdassa esitetyt erityiset tavoitteet; 

Or. en 

 

Tarkistus  66 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Ohjelman yleisenä tavoitteena on 

edistää siirtymistä kohti puhdasta, 

kiertotalouteen perustuvaa, 

energiatehokasta, vähähiilistä ja 

ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, myös 

siirtymällä puhtaaseen energiaan, sekä 

ympäristön laadun suojelua ja parantamista 

sekä luonnon monimuotoisuuden 

vähenemisen pysäyttämistä ja tämän 

suuntauksen kääntämistä ja siten edistää 

kestävää kehitystä. 

1. Ohjelman yleisenä tavoitteena on 

edistää siirtymistä kohti kestävää, 

kiertotalouteen perustuvaa, resurssi- ja 

energiatehokasta, vähähiilistä ja 

ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, myös 

siirtymällä erittäin energiatehokkaaseen 

ja uusiutuviin energialähteisiin 

perustuvaan energiajärjestelmään, sekä 

ympäristön laadun suojelua ja parantamista 

sekä luonnon monimuotoisuuden 

vähenemisen pysäyttämistä ja tämän 

suuntauksen kääntämistä ja siten edistää 

korkeatasoista ympäristönsuojelua ja 

kunnianhimoisia ilmastotoimia. 

Ohjelmalla tuetaan myös parempaa 

ympäristö- ja ilmastohallintoa kaikilla 

tasoilla, myös kansalaisjärjestöjen ja 

paikallisten toimijoiden aktiivisemman 

osallistumisen kautta. 

Or. en 

 

Tarkistus  67 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Ohjelman yleisenä tavoitteena on 

edistää siirtymistä kohti puhdasta, 

1. Ohjelman yleisenä tavoitteena on 

edistää siirtymistä kohti puhdasta, 
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kiertotalouteen perustuvaa, 

energiatehokasta, vähähiilistä ja 

ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, myös 

siirtymällä puhtaaseen energiaan, sekä 

ympäristön laadun suojelua ja parantamista 

sekä luonnon monimuotoisuuden 

vähenemisen pysäyttämistä ja tämän 

suuntauksen kääntämistä ja siten edistää 

kestävää kehitystä. 

kiertotalouteen perustuvaa, 

energiatehokasta, vähähiilistä ja 

ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, myös 

siirtymällä puhtaaseen ja uusiutuvaan 

energiaan, sekä biotaloutta, ympäristön 

laadun suojelua ja parantamista, luonnon 

monimuotoisuuden vähenemisen 

pysäyttämistä ja tämän suuntauksen 

kääntämistä sekä kunnianhimoisia 

ilmastotoimia ja siten edistää kestävää 

kehitystä. Ohjelmalla edistetään myös 

ympäristö-, energia- ja ilmastotoimiin 

osallistuvien sidosryhmien osallistumista. 

Or. en 

 

Tarkistus  68 

Beata Gosiewska 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Ohjelman yleisenä tavoitteena on 

edistää siirtymistä kohti puhdasta, 

kiertotalouteen perustuvaa, 

energiatehokasta, vähähiilistä ja 

ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, myös 

siirtymällä puhtaaseen energiaan, sekä 

ympäristön laadun suojelua ja parantamista 

sekä luonnon monimuotoisuuden 

vähenemisen pysäyttämistä ja tämän 

suuntauksen kääntämistä ja siten edistää 

kestävää kehitystä. 

1. Ohjelman yleisenä tavoitteena on 

edistää siirtymistä kohti puhdasta, 

kiertotalouteen perustuvaa, 

energiatehokasta, vähähiilistä ja 

ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, myös 

siirtymällä puhtaaseen energiaan, sekä 

ympäristön laadun suojelua ja parantamista 

sekä luonnon monimuotoisuuden 

vähenemisen pysäyttämistä ja tämän 

suuntauksen kääntämistä, mukaan 

luettuna Natura 2000 -verkoston 

tukeminen ja ekosysteemien köyhtymisen 

torjuminen, ja siten edistää kestävää 

kehitystä. 

Or. en 

 

Tarkistus  69 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 
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Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Ohjelman yleisenä tavoitteena on 

edistää siirtymistä kohti puhdasta, 

kiertotalouteen perustuvaa, 

energiatehokasta, vähähiilistä ja 

ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, myös 

siirtymällä puhtaaseen energiaan, sekä 

ympäristön laadun suojelua ja 

parantamista sekä luonnon 

monimuotoisuuden vähenemisen 

pysäyttämistä ja tämän suuntauksen 

kääntämistä ja siten edistää kestävää 

kehitystä. 

1. Ohjelman yleisenä tavoitteena on 

edistää siirtymistä kohti puhdasta, 

kiertotalouteen perustuvaa, 

energiatehokasta, vähähiilistä ja 

ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, myös 

siirtymällä puhtaaseen energiaan, sekä 

varmistaa ympäristön laadun suojelu ja 

parantaminen sekä luonnon 

monimuotoisuuden vähenemisen 

pysäyttäminen ja tämän suuntauksen 

kääntäminen ja siten edistää kestävää 

kehitystä. 

Or. en 

 

Tarkistus  70 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) kehittää, demonstroida ja edistää 

innovatiivisia tekniikoita ja 

lähestymistapoja ympäristöä ja 

ilmastotoimia koskevan unionin 

lainsäädännön ja politiikan tavoitteiden 

saavuttamiseksi, mukaan lukien 

siirtyminen puhtaaseen energiaan, ja 

edistää parhaiden käytäntöjen soveltamista 

luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen; 

a) kehittää, demonstroida ja edistää 

innovatiivisia tekniikoita ja 

lähestymistapoja ympäristöä ja 

ilmastotoimia koskevan unionin 

lainsäädännön ja politiikan tavoitteiden 

saavuttamiseksi, mukaan lukien 

siirtyminen puhtaaseen energiaan, ja 

edistää parhaiden käytäntöjen soveltamista 

luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen 

sekä kestäviin viljely- ja 

elintarvikejärjestelmiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  71 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 
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Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) kehittää, demonstroida ja edistää 

innovatiivisia tekniikoita ja 

lähestymistapoja ympäristöä ja 

ilmastotoimia koskevan unionin 

lainsäädännön ja politiikan tavoitteiden 

saavuttamiseksi, mukaan lukien 

siirtyminen puhtaaseen energiaan, ja 

edistää parhaiden käytäntöjen soveltamista 

luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen; 

a) kehittää, demonstroida ja edistää 

innovatiivisia tekniikoita ja 

lähestymistapoja ympäristöä ja 

ilmastotoimia koskevan unionin 

lainsäädännön ja politiikan tavoitteiden 

saavuttamiseksi, mukaan lukien 

siirtyminen puhtaaseen energiaan, ja 

edistää ja tukea parhaiden käytäntöjen 

soveltamista luontoon ja luonnon 

monimuotoisuuteen; 

Or. en 

 

Tarkistus  72 

Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) tukea asiaan liittyvän unionin 

lainsäädännön ja politiikan kehittämistä, 

täytäntöönpanoa, seurantaa ja 

täytäntöönpanon valvontaa, mukaan lukien 

hallinnon parantaminen vahvistamalla 

julkisten ja yksityisten toimijoiden 

valmiuksia ja kansalaisyhteiskunnan 

osallistumista; 

b) tukea asiaan liittyvän unionin 

lainsäädännön ja politiikan kehittämistä, 

täytäntöönpanoa, seurantaa ja 

täytäntöönpanon valvontaa, mukaan lukien 

hallinnon parantaminen vahvistamalla 

julkisten ja yksityisten toimijoiden, 

maatalous, puutarhaviljely, metsätalous ja 

kalastus mukaan luettuina, valmiuksia ja 

kansalaisyhteiskunnan osallistumista; 

Or. en 

 

Tarkistus  73 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Ohjelma ei saa haitata muun 

unionin lainsäädännön ja politiikan 

tavoitteiden saavuttamista. 

Or. en 

Perustelu 

Life-hankkeet ovat valitettavasti aiheuttaneet viime vuosina julkisia kiistoja ja ristiriitoja 

joissakin jäsenvaltioissa perheviljelmien pakkolunastuksen vuoksi. On vältettävä Life-

ohjelman soveltamisen aiheuttamia ristiriitoja muun unionin lainsäädännön ja politiikan, 

kuten YMP:n sekä nuorten viljelijöiden ja perheviljelmien suojelun, kanssa. Life-rahastoa 

koskevassa asetuksessa on vahvistettava yhteistyötä esimerkiksi viljelijöiden ja 

maanomistajien mutta myös pk-yritysten ja yksityisen sektorin kanssa. 

 

Tarkistus  74 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 a a) kestävät viljelykäytännöt, mukaan 

luettuina maaperän ja maatalouden 

biologinen monimuotoisuus, hiilidioksidin 

talteenotto, maaperän seuranta sekä 

maaperän ja vesien suojelu, 

Or. en 

 

Tarkistus  75 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) alaohjelma Ilmastonmuutoksen 

hillitseminen ja siihen sopeutuminen, 

a) alaohjelma Ilmastonmuutoksen 

hallinnointi, hillitseminen ja siihen 
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sopeutuminen, 

Or. en 

 

Tarkistus  76 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

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 

7 900 000 000 euroa. 

Or. en 

 

Tarkistus  77 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

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 

7 900 000 000 euroa käypinä hintoina. 

Or. en 

Perustelu 

Euroopan parlamentin 14.3.2018 antamassa päätöslauselmassa ”Seuraava monivuotinen 

rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin 

kannan valmistelu” kehotetaan kaksinkertaistamaan Life-ohjelman rahoitus. Nykyisen Life-

ohjelman 2014–2020 arvo on noin 3,45 miljardia euroa, ja kaksinkertaisena se olisi 

6,9 miljardia euroa. Alaohjelmalle ”Siirtyminen puhtaaseen energiaan” varattu yhden 

miljardin euroa rahoitus saadaan Horisontti 2020 -puiteohjelman ”Älykäs energiahuolto 

Euroopassa” -ohjelmasta, niin että näitä varoja voidaan pitää lisärahoituksena. 
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Tarkistus  78 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) 3 500 000 000 euroa toiminta-alalle 

Ympäristö, josta 

a) 5 200 000 000 euroa toiminta-alalle 

Ympäristö, josta 

Or. en 

 

Tarkistus  79 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) 3 500 000 000 euroa toiminta-alalle 

Ympäristö, josta 

a) 5 200 000 000 euroa toiminta-alalle 

Ympäristö, josta 

Or. en 

Perustelu 

Euroopan parlamentin 14.3.2018 antamassa päätöslauselmassa ”Seuraava monivuotinen 

rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin 

kannan valmistelu” kehotetaan kaksinkertaistamaan Life-ohjelman rahoitus. Nykyisessä Life-

ohjelmassa 2014–2020 toiminta-alan ”Ympäristö” talousarvio on 2,6 miljardia euroa, joten 

se kaksinkertaistuu 5,2 miljardiin euroon. 

 

Tarkistus  80 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1) 2 150 000 000 euroa alaohjelmalle 

Luonto ja luonnon monimuotoisuus ja 

1) 3 200 000 000 euroa alaohjelmalle 

Luonto ja luonnon monimuotoisuus, josta 

60 prosenttia varataan luonnon ja 

luonnon monimuotoisuuden 

säilyttämiseen, 

Or. en 

 

Tarkistus  81 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1) 2 150 000 000 euroa alaohjelmalle 

Luonto ja luonnon monimuotoisuus ja 

1) 3 200 000 000 euroa alaohjelmalle 

Luonto ja luonnon monimuotoisuus ja 

Or. en 

 

Tarkistus  82 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2) 1 350 000 000 euroa alaohjelmalle 

Kiertotalous ja elämänlaatu; 

2) 2 000 000 000 euroa alaohjelmalle 

Kiertotalous ja elämänlaatu; 

Or. en 

 

Tarkistus  83 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 
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Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2) 1 350 000 000 euroa alaohjelmalle 

Kiertotalous ja elämänlaatu; 

2) 2 000 000 000 euroa alaohjelmalle 

Kiertotalous ja elämänlaatu; 

Or. en 

 

Tarkistus  84 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – b alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) 1 950 000 000 euroa toiminta-alalle 

Ilmastotoimet, josta 

b) 2 700 000 000 euroa toiminta-alalle 

Ilmastotoimet, josta 

Or. en 

 

Tarkistus  85 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – b alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) 1 950 000 000 euroa toiminta-alalle 

Ilmastotoimet, josta 

b) 2 700 000 000 euroa toiminta-alalle 

Ilmastotoimet, josta 

Or. en 

Perustelu 

Euroopan parlamentin 14.3.2018 antamassa päätöslauselmassa ”Seuraava monivuotinen 

rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin 

kannan valmistelu” kehotetaan kaksinkertaistamaan Life-ohjelman rahoitus. Nykyisessä Life-



 

AM\1160530FI.docx 39/50 PE626.777v01-00 

 FI 

ohjelmassa 2014–2020 toiminta-alan ”Ilmasto” talousarvio on 860 miljoonaa euroa, joten 

kaksinkertaistaminen merkitsee sen korottamista 1,7 miljardilla eurolla. 

 

Tarkistus  86 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – b alakohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1) 950 000 000 euroa alaohjelmalle 

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen 

sopeutuminen ja 

1) 1 700 000 000 euroa alaohjelmalle 

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen 

sopeutuminen ja 

Or. en 

 

Tarkistus  87 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – b alakohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1) 950 000 000 euroa alaohjelmalle 

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen 

sopeutuminen ja 

1) 1 700 000 000 euroa alaohjelmalle 

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen 

sopeutuminen ja 

Or. en 

Perustelu 

Euroopan parlamentin 14.3.2018 antamassa päätöslauselmassa ”Seuraava monivuotinen 

rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin 

kannan valmistelu” kehotetaan kaksinkertaistamaan Life-ohjelman rahoitus. Nykyisessä Life-

ohjelmassa 2014–2020 toiminta-alan ”Ilmasto” talousarvio on 860 miljoonaa euroa, joten 

kaksinkertaistaminen merkitsee sen korottamista 1,7 miljardiin euroon. 

 

Tarkistus  88 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 
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Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – b alakohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2) 1 000 000 000 euroa alaohjelmalle 

Siirtyminen puhtaaseen energiaan. 

2) 2 028 000 000 euroa alaohjelmalle 

Siirtyminen puhtaaseen energiaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  89 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Toiminta-alassa Ympäristö 

hankeavustuksilla tuettuihin hankkeisiin 

kohdennetuista talousarviomäärärahoista 

vähintään 61 prosenttia osoitetaan 

hankkeisiin, joilla tuetaan luonnon ja 

luonnon monimuotoisuuden suojelua. 

Or. en 

Perustelu 

Luonnon ja luonnon monimuotoisuuden suojelu on yksi Life-ohjelman tärkeimmistä 

tavoitteista. Tämän vuoksi olisi varmistettava, että rahoitusta ohjataan näille aloille. Se on 

nykyisen Life-asetuksen mukaista. 

 

Tarkistus  90 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Ohjelmasta voidaan myöntää 2. Ohjelmasta voidaan myöntää 
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rahoitusta missä tahansa 

varainhoitoasetuksessa vahvistetussa 

muodossa; rahoitusmuotoja ovat erityisesti 

avustukset, palkinnot ja hankinnat. Lisäksi 

ohjelmasta voidaan myöntää rahoitusta 

sellaisten rahoitusvälineiden avulla, jotka 

kuuluvat rahoitusta yhdistäviin toimiin. 

rahoitusta missä tahansa 

varainhoitoasetuksessa vahvistetussa 

muodossa; rahoitusmuotoja ovat erityisesti 

avustukset, palkinnot ja hankinnat. Lisäksi 

ohjelmasta voidaan myöntää rahoitusta 

sellaisten rahoitusvälineiden avulla, jotka 

kuuluvat rahoitusta yhdistäviin toimiin, 

enintään 20 prosenttia 5 artiklan 

1 kohdassa tarkoitetuista 

rahoituspuitteista. 

Or. en 

 

Tarkistus  91 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Enintään 25 prosenttia 5 artiklan 

1 kohdassa tarkoitetuista 

rahoituspuitteista osoitetaan strategisiin 

integroituihin hankkeisiin. 

Or. en 

 

Tarkistus  92 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Avustusten myöntämiseen ohjelmasta ja 

niiden hallinnointiin sovelletaan 

varainhoitoasetuksen VIII osaston 

säännöksiä. 

Avustusten myöntämiseen ja 

yhteisrahoitukseen 75 prosentin osuudella 
ohjelmasta ja niiden hallinnointiin 

sovelletaan varainhoitoasetuksen 

VIII osaston säännöksiä. 

Or. en 
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Tarkistus  93 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 -a) ohjelmasta rahoitetuilla 

hankkeilla on edistettävä merkittävästi 

vähintään yhden 3 artiklassa vahvistetun 

tavoitteen saavuttamista; 

Or. en 

 

Tarkistus  94 

Nicola Caputo 

 

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 rahoitettujen 

hankkeiden on edistettävä ainakin yhden 
ohjelman ympäristö- tai ilmastotavoitteen, 

kiertotalousmalliin siirtymistä koskevan 

tavoitteen tai kestävään energiaan 

siirtymistä koskevan tavoitteen 

saavuttamista muita tavoitteita 

haittaamatta ja niiden on 

mahdollisuuksien mukaan edistettävä 

ympäristöä säästävien julkisten hankintojen 

käyttöä; 

Or. it 

Perustelu 

Life-ohjelma ei saisi vain “olla haittaamatta” EU:n ympäristö-, ilmasto- ja 

energiatavoitteita, vaan sen avulla olisi aktiivisesti pyrittävä edistämään tavoitteiden 

saavuttamista. Lisäksi hankkeiden osalta muotoilu ”asiaankuuluvien puhtaaseen energiaan 

siirtymistä” vaikuttaa liian epämääräiseltä. 

Tarkistus  95 
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Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

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 rahoitetut hankkeet eivät 

saa haitata ohjelman ympäristö- tai 

ilmastotavoitteiden tai asiaankuuluvien 

puhtaaseen energiaan siirtymistä koskevien 

tavoitteiden saavuttamista ja niiden on niin 

usein kuin mahdollista edistettävä 

ympäristöä säästävien julkisten hankintojen 

käyttöä; 

Or. en 

 

Tarkistus  96 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

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 rahoitetuilla hankkeilla 

on edistettävä 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 

 

Tarkistus  97 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 
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 a a) ohjelmasta rahoitetut hankkeet 

eivät saa heikentää muita unionin 

säännöksiä ja poliittisia painopisteitä, 

jotka koskevat erityisesti 

resurssitehokkuutta ja 

elintarviketuotantoa; 

Or. en 

 

Tarkistus  98 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) hankkeet, joissa on eniten 

mahdollisuuksia siihen, että julkinen tai 

yksityinen sektori toistaa ne ja ottaa ne 

käyttöön tai että saadaan liikkeelle tai että 

saadaan liikkeelle laajoja investointeja tai 

taloudellisia resursseja 

(katalyyttipotentiaali), asetetaan etusijalle; 

c) hankkeet, joissa on eniten 

mahdollisuuksia siihen, että julkinen tai 

yksityinen sektori toistaa ne ja ottaa ne 

käyttöön, asetetaan etusijalle; 

Or. en 

 

Tarkistus  99 

Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness 

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 c a) hankkeet, joissa on eniten 

mahdollisuuksia siihen, että 

kansalaisyhteiskunta, maanomistajat, 

maatalous, puutarhaviljely ja metsätalous 

osallistuvat niihin ja tekevät älykästä 

yhteistyötä, asetetaan etusijalle; 

Or. en 
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Perustelu 

Kansalaisyhteiskunnan, maanomistajien, maatalouden, puutarhaviljelyn ja metsätalouden 

osallistuminen ja älykäs yhteistyö innovatiivisten tekniikoiden ja lähestymistapojen 

kehittämisessä, demonstroinnissa ja edistämisessä ympäristöä ja ilmastotoimia koskevan 

unionin lainsäädännön ja politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi, energiakäänne mukaan 

luettuna, sekä parhaiden käytäntöjen luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen soveltamisen 

edistämisessä ja tukemisessa on olennaista Life-hankkeiden menestymisen kannalta, kuten 

aikaisemmat kokemukset osoittavat. 

 

Tarkistus  100 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 e a) komission on varmistettava 

ohjelmasta rahoitetun hankkeen 

maantieteellinen tasapaino; 

Or. en 

 

Tarkistus  101 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema 

 

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 hankkeisiin, jos ne tuottavat 

ympäristöhyötyjä, maantieteellisillä 

alueilla, joilla on tiettyjä tarpeita tai 

heikkouksia, kuten alueilla, joilla on 

erityisiä ympäristöhaasteita tai 

luonnonhaittoja, rajaseutualueilla tai 

syrjäisimmillä alueilla. 

Or. en 
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Tarkistus  102 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) maan ostaminen on ainoa tai 

kustannustehokkain tapa saavuttaa haluttu 

suojelutulos; 

b) maan ostaminen on ainoa tai 

kustannustehokkain tapa saavuttaa haluttu 

suojelutulos hanketta ympäröivällä 

laajemmalla alueella; 

Or. en 

 

Tarkistus  103 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) maan ostaminen on ainoa tai 

kustannustehokkain tapa saavuttaa haluttu 

suojelutulos; 

b) maan ostaminen on ainoa tapa 

saavuttaa haluttu suojelutulos; 

Or. en 

Perustelu 

Maatalousmaata on aikaisemmin ostettu tai pakkolunastettu Life-varoilla, mikä on 

aiheuttanut julkisia kiistoja. Maan ostamisen olisi oltava ainoa keino saavuttaa haluttu 

suojelutulos, jos jotain keinoa käytetään. Olisi parasta tehdä yhteistyötä viljelijöiden kanssa 

suojelutavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Tarkistus  104 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Ohjelmaan sisältyvät rahoitusta yhdistävät Ohjelmaan sisältyvät rahoitusta yhdistävät 
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toimet toteutetaan [InvestEU-asetuksen] ja 

varainhoitoasetuksen X osaston mukaisesti. 

toimet toteutetaan [InvestEU-asetuksen] ja 

varainhoitoasetuksen X osaston mukaisesti. 

Ohjelmaan sisältyvät rahoitusta 

yhdistävät toimet voivat saada enintään 

20 prosenttia 5 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetuista rahoituspuitteista. 

Or. en 

 

Tarkistus  105 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Ohjelma pannaan täytäntöön 

vähintään kahdella varainhoitoasetuksen 

110 artiklassa tarkoitetulla työohjelmalla. 

Työohjelmissa esitetään tarvittaessa 

rahoitusta yhdistäviä toimia varten 

varattu kokonaismäärä. 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 

21 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä tämän asetuksen 

täydentämiseksi vähintään kahdella 

varainhoitoasetuksen 110 artiklassa 

tarkoitetulla työohjelmalla. 

Or. en 

 

Tarkistus  106 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Komissio hyväksyy 

täytäntöönpanosäädöksillä Life-

ohjelmalle monivuotiset työohjelmat. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 21 a artiklassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Or. en 
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Perustelu 

Tämä Life-komitean menettely on nykyisen Life-asetuksen mukainen. Jäsenvaltioiden olisi 

osallistuttava työohjelmien valmisteluun. 

 

Tarkistus  107 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Komission on varmistettava, että 

lainsäätäjiä ja sidosryhmiä kuullaan 

asianmukaisesti, kun työohjelmia 

laaditaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  108 

Susanne Melior, Martin Häusling, Thomas Waitz 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Ohjelman väliarviointi on 

suoritettava heti kun ohjelman 

toteuttamisesta on saatavilla riittävästi 

tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden 

kuluttua siitä, kun ohjelman toteuttaminen 

on käynnistynyt. 

2. Ohjelman väliarviointi on 

suoritettava heti kun ohjelman 

toteuttamisesta on saatavilla riittävästi 

tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden 

kuluttua siitä, kun ohjelman toteuttaminen 

on käynnistynyt. Väliarviointiin on 

tarvittaessa liitettävä ehdotus tämän 

asetuksen muuttamiseksi. 

Or. en 

Perustelu 

Koska Life-asetuksella ei ole aikarajaa, asetusta voi olla aiheellista mukauttaa tuleviin 

olosuhteisiin. 
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Tarkistus  109 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Ohjelman väliarviointi on 

suoritettava heti kun ohjelman 

toteuttamisesta on saatavilla riittävästi 

tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden 

kuluttua siitä, kun ohjelman toteuttaminen 

on käynnistynyt. 

2. Ohjelman väliarviointi on 

suoritettava heti kun ohjelman 

toteuttamisesta on saatavilla riittävästi 

tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden 

kuluttua siitä, kun ohjelman toteuttaminen 

on käynnistynyt, ja sen on sisällettävä 

18 artiklan 5 kohdan mukaisesti tehdyt 

arvioinnit. 

Or. en 

 

Tarkistus  110 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio suorittaa ohjelman 

toteuttamisen päätyttyä, kuitenkin 

viimeistään neljän vuoden kuluttua 

1 artiklan toisessa kohdassa mainitun 

ajanjakson päättymisestä, ohjelman 

lopullisen arvioinnin. 

3. Komissio suorittaa ohjelman 

toteuttamisen päätyttyä, kuitenkin 

viimeistään neljän vuoden kuluttua 

1 artiklan toisessa kohdassa mainitun 

ajanjakson päättymisestä, ohjelman 

lopullisen arvioinnin, jonka on sisällettävä 

18 artiklan 5 kohdan mukaisesti tehdyt 

arvioinnit. 

Or. en 

 

Tarkistus  111 

Susanne Melior, Martin Häusling, Thomas Waitz 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 4 kohta 
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4. Komissio toimittaa arviointien 

päätelmät ja omat huomautuksensa 

Euroopan parlamentille, neuvostolle, 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 

alueiden komitealle. 

4. Komissio toimittaa arviointien 

päätelmät ja omat huomautuksensa 

Euroopan parlamentille, neuvostolle, 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 

alueiden komitealle. Komissio julkistaa 

arviointien tulokset. 

Or. en 

 

Tarkistus  112 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Ehdotus asetukseksi 

21 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 21 a artikla 

 Komiteamenettely 

 1.  Komissiota avustaa ympäristö- ja 

ilmastotoimien ohjelman (Life) komitea. 

Tämä komitea on asetuksessa (EU) 

N:o 182/2011 tarkoitettu komitea. 

 2.  Kun viitataan tähän kohtaan, 

sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 

5 artiklaa. 

 Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio 

ei hyväksy ehdotusta 

täytäntöönpanosäädökseksi, ja tuolloin 

sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 

5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa. 

Or. en 

Perustelu 

Komiteamenettely on nykyisen Life-ohjelman sääntöjen mukainen. Komission hyvää 

yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa on jatkettava. Life-komitea on säilytettävä. 

 


