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LYHYET PERUSTELUT 

Ympäristön ja ilmastotoimien Life-ohjelma on määrä uusia vuonna 2020. Sen rahoitusta on 

toistaiseksi käytetty siihen, että ohjelma toimii testausalustana pienille hankkeille, joiden 

odotetaan parantavan ympäristöä. Esimerkkeihin kuuluu hoitomenetelmiä, joilla on lisätty 

luonnonvaraisten lajien määrää tai parannettu kosteikkojen säilymistä. Tällaisten innovointien 

onnistuneisuus voidaan laskea määrällisesti ja se on todistettavissa. Rahoitus tulee suoraan 

Brysselistä. 

 

Jos tällaiset hankkeet onnistuvat, ne houkuttelevat maanviljelijöitä, jotka voivat tehdä 

vastaavia investointeja käyttäen jäsenvaltioilta saatavia toiseen pilariin kuuluvia avustuksia. 

 

Nykyiseen Life-järjestelyyn on sisällytetty myös ilmaus ”ilmastotoimet”, mikä edustaa täysin 

uutta ajattelutapaa harkittaessa, miten veronmaksajien varoja olisi käytettävä. Vastaavaa 

ilmaisua on käytetty myös komission jäsenen Hoganin uusimmassa YMP-uudistusta 

koskevassa ehdotuksessa. ”Ilmastotoimet”-termin lisääminen osuu yksiin sen kanssa, että 

Life-ohjelman talousarviota on kasvatettu 60 prosenttia. Näkyvänä puutteena on kuitenkin, 

ettei edellytettyjä toimia eikä toivottuja tuloksia ole määritelty. 

 

Jos ”ilmastotoimet” olisi korvattu ”pilaantumista koskevilla toimilla”, voitaisiin mitata ilman, 

maaperän ja veden pilaantumista ja mitata näiden ongelmien lievittämisstrategioiden 

tehokkuutta soveltaen kullekin kolmelle elementille omaa tavoitelukua. Pilaantumista voidaan 

vähentää, kun välineinä käytetään teknologiaa ja lainsäädäntöä. Maailman säätilaa vastaan 

käytävä kamppailu on puolestaan loputon, koska ”voittoa” ei voida määritellä. 

 

Valmistelija on tavannut komission neljän hengen ryhmän, jonka jäsenet ovat vaikuttaneet 

vaihtelevassa määrin tähän ehdotukseen. Valmistelija kysyi heiltä, millaista tulosta 

pidettäisiin suotavana, kun otetaan huomioon tehdyt taloudelliset investoinnit. Vastauksena 

oli, että hiilidioksidipäästöjen väheneminen. 
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Jäljempänä oleva graafi kuvaa, miten ilmakehän hiilidioksidipitoisuus vähenee pitkällä 

aikavälillä. Ihmisen toiminnalla ei ole ollut minkäänlaista vaikutusta. Suuret 

hiilidioksidipitoisuudet osuivat yksiin jääkauden kanssa. 

 
Perustana on käytetty professoreiden Shavivin ja Veiverin ja geologi Graham Oramin työtä 

 

A prosentteina ilmaistu kuivan ilman hiilidioksidipitoisuus (punainen) ja 

typpipitoisuus (ruskea) sekä kuivan ilmakehän happipitoisuus (sininen) 

 Huom. metaanin ja typen oksidien prosenttipitoisuudet olivat aivan liian alhaisia esitettäväksi 

graafissa  

B Ilmanpaineen aleneminen sadan ilmakehän paineesta nykyiseen yhden ilmakehän 

paineeseen 

C Lämpötilan muutoksien korvikemuuttuja (professori Jan Veiser) 

D Mennyt aika miljardeina vuosina (Ga= gigavuosi) (sininen) ja miljoonina vuosina 

(musta) 

E. Alussa maa muistutti nykyistä Venus-planeettaa 

F Hadeeinen ja arkeeinen eoni Raskassälpää päätyi korkeapaineiseen ilmakehään, 

jonka hiilidioksidipitoisuus >60 

G. Syanobakteerit muunsivat hiilidioksidia dioksidiksi, joka työntyi ensin maankuoren 

läpi ja päätyi sitten ilmakehään 

H. ”Maa lumipallona” 

P/T = permikauden ja triaskauden rajakohta 

K/T = liitukauden ja triaskauden rajakohta – dinosaurusten sukupuutto 
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Komissio mainitsee, että hilidioksidipitoisuuksien aleneminen auttaa torjumaan 

epätyydyttävänä pidettävää ilmastoa, joten se sivuuttaa tekijät, jotka todella muuttavat 

ilmastoamme. 

 

1. Linnunrata: kosmisen säteilyn vaihteluna. Voi aiheuttaa 10 celsiusasteen muutoksia 

vuosimiljoonien aikana. 

2. Aurinkokunta: Vetovoima voi aiheuttaa 2–3 celsiusasteen muutoksia. 

3. Aurinko: Maapallon kiertoradan ja kallistuskulman muutokset voivat yhdessä viiden 

dokumentoidun syklin kanssa muuttaa maapallon lämpötilaa jopa viidellä 

celsiusasteella. 

4. Valtamerivirrat 

5. ”Kasvihuonekaasut”: Vesihöyry, joka ilmenee pilvipeitteenä. 

 

Muiden kasvihuonekaasujen (hiilidioksidi, metaani ja typpioksidi) vaikutus ilmastoomme on 

merkityksetön. Hiilidioksidi merkitsee kuitenkin kasveille polttoainetta, joka ei ole 

korvattavissa. Metaani hajoaa hiilidioksidiksi ja vedeksi. Typen oksideista tulee lopulta 

nitraatteja. 

 
Jos hiilidioksidipitoisuuden vaikutus ilmastoomme on merkityksetön, myös ihmisen toimet 

hiilidioksidipitoisuuksien muuttamiseksi jäävät merkityksettömiksi. 

 

Kaksi jäljempänä esitettyä maailmankarttaa osoittavat tämän asian päivänselvästi. 

 

 
Ihmisen aiheuttamista päästöistä johtuvat laskennalliset alueet, joiden hiilidioksidipitoisuus 

on suurempi 
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– Todelliset alueet, joiden hiilidioksidipitoisuus on suurempi 

– ENVISAT-satelliitilla tehdyt Sciamachy-havainnot (yhtäpitäviä Japanin Ibuku-tietojen 

kanssa) 

 
Asiantuntijoiden ennusteet ja satelliittimittaukset ovat keskenään ristiriidassa. 

 

Euroopassa ei ole lainkaan hiilidioksidikeskittymiä, mikä osoittaa, ettei ole ongelmaa, joka 

komission pitäisi ratkaista. Euroopan ainoa mahdollinen merkittävän hillidioksiditapahtuman 

riski piilee purkautuvassa tulivuoressa. 

 

Luonnontilaisten sademetsiemme yllä on luonnostaan korkeita hiilidioksidipitoisuuksia. 

Siinäpä ristiriitaa kerrakseen niille, jotka haluavat säilyttää vain toisen näistä 

luonnonilmiöistä. Tilannetta ei helpota yhtään se, että sademetsämme ovat myös merkittäviä 

metaanin ja vesihöyryn lähteitä. 

 

AGRI- ja ENVI-valiokuntaan kuuluvat Euroopan parlamentin jäsenet ovat ainakin vuodesta 

2009 lähtien (jolloin valmistelijasta tuli parlamentin jäsen) käyttäneet puheenvuoroissaan 

”ilmastonmuutoksen torjumista”. Se kuulostaa arvokkaalta ja hyveelliseltä. Se perustuu 1980-

luvulla tehtyihin ennusteisiin, jotka koskivat maailman lämpötilojen ja meriveden nopeaa 

nousua ja jotka eivät lopulta kuitenkaan toteutuneet. Komissio on kallistanut korvansa näille 

puheille sen sijaan, että se havainnoisi todellisuutta. Jossakin vaiheessa jonkun on sanottava 

ääneen, ettei keisarilla ole uutta näkymätöntä pukua, vaan hänellä ei ole vaatteita lainkaan. 

Valmistelija antaa kollegoilleen tilaisuuden juuri tähän. 

 
Eräät Euroopan parlamentin jäsenet on valittu pelkästään sen takia, että he suhtautuvat 

kielteisesti hiilidioksidiin. Heidän näkemyksensä ei muutu. 

 

Valmistelija kehottaa muita kollegoitaan pitämään mielessä, että Life-ohjelman 

”ilmastoimilla” on tarkoitus valmistella ilmastotoimia maatalouden alalla, jonka tulevista 

talousarvioista aiotaan käyttää 40 prosenttia hiilidioksidin torjumiseen, vaikka hiilidioksidi on 

maatalouden kannalta yksi suotuisimmista tekijöistä. 
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Valmistelija on muuttanut ehdotusta poistamalla kaikki viittaukset ”puhtaaseen energiaan”, 

koska se tarkoittaisi ”hiilidioksidivapaata” energiaa. Lainsäädäntöehdotuksesta poistetaan 

myös kaikki viittaukset ”ilmastonmuutoksen hillitsemiseen”, ja ne korvataan 

”ilmastonmuutokseen sopeutumisella”. Ero on suuri. Meidän on varauduttava seuraavaan 

Maunderin minimiin tai pienoisjääkauteen, joka saattaa kestää 200–300 vuotta. Eräiden 

aurinkofyysikoiden mielestä tämä sykli on jo käynnistynyt. 

 

TARKISTUKSET 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 

kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 

tarkistukset: 

Tarkistus  1 

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 ilmastonmuutoksen 

vaikutuksiin sopeutumista, siirtymistä 

kohti puhdasta, kiertotalouteen perustuvaa 

ja energiatehokasta 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 

Perustelu 

Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen kuuluu se, että toteutetaan käytännön toimia 

ilmastovaikutusten riskien hallitsemiseksi. Meidän on varauduttava seuraavaan Maunderin 

minimiin tai pienoisjääkauteen, joka saattaa kestää 200–300 vuotta. Eräiden fyysikkojen 

mielestä maailmanlaajuiset muutokset ovat jo käynnistyneet. Tämä merkitsee, että etusijalle 

olisi asetettava muutokseen sopeutuminen sen sijaan, että pyrittäisiin turhaan hillitsemään 
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muutosta. Edellä mainitun vuoksi valmistelija haluaa käyttää lainsäädäntöehdotuksessa 

ilmausta ”ilmastonmuutokseen sopeutuminen”. 

 

Tarkistus  2 

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 

ja ilmastonmuutokseen sopeutumista 

koskevan lainsäädännön ja muun asiaa 
koskevan lainsäädännön, strategioiden, 

suunnitelmien ja kansainvälisten 

sitoumusten tavoitteiden saavuttamista. 

Näitä kansainvälisiä sitoumuksia ovat 

erityisesti YK:n kestävän kehityksen 

toimintaohjelma Agenda 20308 ja 

biologista monimuotoisuutta koskeva 

yleissopimus9. 

__________________ __________________ 

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 

93/626/ETY, tehty 25 päivänä lokakuuta 

1993, biologista monimuotoisuutta 

koskevan yleissopimuksen tekemisestä 

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

9 93/626/ETY: Neuvoston päätös 

93/626/ETY, tehty 25 päivänä lokakuuta 

1993, biologista monimuotoisuutta 

koskevan yleissopimuksen tekemisestä 

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

10 EUVL L 282, 19.10.2016, s 4.  

Or. en 

Perustelu 

Pariisin sopimuksen tietyt määräykset eivät ole enää merkityksellisiä uuden Life-ohjelman 

kannalta, kun otetaan huomioon johdonmukaisuus tarkistuksen 1 hengen kanssa ja ehdotettu 

siirtyminen Life-ohjelmassa ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Kansainvälisiä sitoumuksia 

koskevan viittauksen poistaminen ei tietenkään muuta itse sitoumusten asemaa tai heikennä 

niitä. 

 



 

PA\1157799FI.docx 9/24 PE623.976v01-00 

 FI 

Tarkistus  3 

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 

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. 

(7) Ohjelmassa olisi keskityttävä 

erityisesti niihin aloihin, jotka vaikuttavat 

eniten tämänhetkisiin pilaantumisen 

tasoihin. Ohjelman olisi myös sisällettävä 

toimenpiteitä, joilla edistetään 

ilmastonmuutokseen sopeutumista 

koskevan politiikan täytäntöönpanoa, jotta 

vähennetään haavoittuvuutta, joka liittyy 

ilmastonmuutoksen haitallisiin 

vaikutuksiin ja jotta voidaan varautua 

lähestyvään Maunderin minimiin. 

Or. en 

Perustelu 

Pariisin sopimuksen tietyt määräykset ja unionin muut sitoumukset eivät ole enää 

merkityksellisiä uuden Life-ohjelman kannalta, kun otetaan huomioon johdonmukaisuus 

tarkistuksen 1 hengen kanssa ja ehdotettu siirtyminen Life-ohjelmassa ilmastonmuutokseen 

sopeutumiseen. Kansainvälisiä sitoumuksia koskevan viittauksen poistaminen ei tietenkään 

muuta itse sitoumusten asemaa tai heikennä niitä. 
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Tarkistus  4 

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. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Valmistelija ehdottaa alaohjelmien ”Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen 

sopeutuminen” ja ”Siirtyminen puhtaaseen energiaan” sulauttamista yhdeksi uudeksi 

alaohjelmaksi ”Ilmastonmuutokseen sopeutuminen”. Tämä tekee komission ehdotuksen 

johdanto-osan 8 kappaleesta merkityksettömän. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Puhdasta energiaa koskevan 

lainsäädännön vaikutustenarvioinneissa 

arvioidaan, että vuoteen 2030 ulottuvien 

Poistetaan. 
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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. 

Or. en 

Perustelu 

Valmistelija ehdottaa alaohjelmien ”Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen 

sopeutuminen” ja ”Siirtyminen puhtaaseen energiaan” sulauttamista yhdeksi uudeksi 

alaohjelmaksi ”Ilmastonmuutokseen sopeutuminen”. Tämä tekee komission ehdotuksen 

johdanto-osan 9 kappaleesta merkityksettömän. 

 

Tarkistus  6 

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 

Poistetaan. 
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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. 

Or. en 

Perustelu 

Valmistelija ehdottaa alaohjelmien ”Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen 

sopeutuminen” ja ”Siirtyminen puhtaaseen energiaan” sulauttamista yhdeksi uudeksi 

alaohjelmaksi ”Ilmastonmuutokseen sopeutuminen”. Tämä tekee Euroopan horisontti -

ohjelmasta ja komission johdanto-osan 10 kappaleesta merkityksettömiä. 

 

Tarkistus  7 

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 

(12) Unionin tuoreimmassa 

ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon 

arvioinnissa21 osoitetaan, että tarvitaan 

merkittävää edistymistä unionin 

ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon 

vauhdittamiseksi ja ympäristötavoitteiden 

ja ilmastonmuutokseen sopeutumista 

koskevien tavoitteiden 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 
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poistetaan erilaiset esteet 

ympäristölainsäädännön edellyttämien 

keskeisten suunnitelmien tehokkaalle 

täytäntöönpanolle. 

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)0063). 

Or. en 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) BEST-toimella (biologista 

monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja 

unionin syrjäisimmillä sekä merentakaisilla 

alueilla koskeva vapaaehtoinen järjestelmä) 

edistetään luonnon monimuotoisuuden 

suojelua, mukaan lukien meriluonnon 

monimuotoisuus, ja ekosysteemipalvelujen 

kestävää käyttöä, mukaan lukien 

ekosysteemeihin perustuvat 

lähestymistavat ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen, 

unionin syrjäisimmillä sekä merentakaisilla 

alueilla. BEST on auttanut lisäämään 

tietoisuutta unionin syrjäisimpien alueiden 

sekä merentakaisten maiden ja alueiden 

ekologisesta merkityksestä 

maailmanlaajuisen luonnon 

monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta. 

Vuosina 2017 ja 2018 antamissaan 

ministerijulistuksissa unionin 

merentakaiset maat ja alueet ovat 

ilmaisseet arvostavansa kyseistä pienten 

avustusten järjestelmää luonnon 

monimuotoisuutta varten. On 

(15) BEST-toimella (biologista 

monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja 

unionin syrjäisimmillä sekä merentakaisilla 

alueilla koskeva vapaaehtoinen järjestelmä) 

edistetään luonnon monimuotoisuuden 

suojelua, mukaan lukien meriluonnon 

monimuotoisuus, ja ekosysteemipalvelujen 

kestävää käyttöä, mukaan lukien 

ekosysteemeihin perustuvat 

lähestymistavat ilmastonmuutokseen 

sopeutumiseen, unionin syrjäisimmillä 

sekä merentakaisilla alueilla. BEST on 

auttanut lisäämään tietoisuutta unionin 

syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten 

maiden ja alueiden ekologisesta 

merkityksestä maailmanlaajuisen luonnon 

monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta. 

Vuosina 2017 ja 2018 antamissaan 

ministerijulistuksissa unionin 

merentakaiset maat ja alueet ovat 

ilmaisseet arvostavansa kyseistä pienten 

avustusten järjestelmää luonnon 

monimuotoisuutta varten. On 

asianmukaista, että ohjelmaa jatketaan ja 
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asianmukaista, että ohjelmaa jatketaan ja 

siitä rahoitetaan pieniä avustuksia luonnon 

monimuotoisuutta varten sekä 

syrjäisimmillä alueilla että merentakaisissa 

maissa ja alueilla. 

siitä rahoitetaan pieniä avustuksia luonnon 

monimuotoisuutta varten sekä 

syrjäisimmillä alueilla että merentakaisissa 

maissa ja alueilla. 

Or. en 

 

Tarkistus  9 

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, 

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. 

(20) Ympäristöä ja ilmastonmuutokseen 

sopeutumista koskevien asioiden hallinnon 

parantaminen edellyttää 

kansalaisyhteiskunnan osallistumista siten, 

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. 

Or. en 

 

Tarkistus  10 

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 

(22) Ohjelmalla olisi autettava 

markkinatoimijoita valmistautumaan ja 

tuettava niitä siirtymisessä kohti puhdasta, 

kiertotalouteen perustuvaa ja 

energiatehokasta taloutta, joka on 

sopeutunut ilmastonmuutoksen 

haasteisiin, testaamalla uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia, parantamalla 

ammattimaisia taitoja, helpottamalla 

kuluttajien mahdollisuuksia saada kestäviä 
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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. 

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. en 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(24) Tässä ohjelmassa otetaan 

huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen 

merkitys Pariisin sopimuksen ja 

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 

kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon 

liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, 

ja sillä edistetään ilmastotoimien 

valtavirtaistamista ja sen yleisen 

tavoitteen saavuttamista, että unionin 

talousarviomenoista 25 prosentilla 

tuetaan ilmastotavoitteita. Tämän 

ohjelman toimissa 61 prosentilla 

ohjelman kokonaisrahoituksesta 

odotetaan edistettävän ilmastotavoitteita. 

Ohjelman valmistelun ja toteutuksen 

aikana yksilöidään asiaankuuluvia 

toimia, ja niitä arvioidaan uudelleen 

asiaankuuluvien arviointien ja 

tarkasteluprosessien yhteydessä. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Kun poistetaan viittaukset EU:n sitoumuksiin, jotka koskevat Pariisin sopimuksen 

täytäntöönpanoa ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, tarkoituksena ei ole 

heikentää nykyistä lainsäädäntöä eikä kansainvälisten sopimusten painoarvoa. Valmistelija 

ehdottaa kuitenkin muutoksia Life-ohjelman rakenteeseen, ja kyseiset viittaukset eivät ole 

enää merkityksellisiä uudessa rakenteessa. 
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Tarkistus  12 

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 

tai ilmastonmuutokseen sopeutumista 
koskevat unionin politiikat. 

__________________ __________________ 

30 COM(2017) 623 final  30 COM(2017)0623. 

Or. en 

 

Tarkistus  13 

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 

asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 

(38) Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen ja mainitussa 

artiklassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 

asetuksessa on annettava jäsenvaltioille 

riittävästi liikkumavaraa vastata 

paikallisiin tarpeisiin tai erityistarpeisiin. 
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näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella pyritään takaamaan jäsenvaltioiden oikeudet ja vapaus päättää itse 

kansallisista ensisijaisista tavoitteistaan. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) ’strategisilla integroiduilla 

hankkeilla’ hankkeita, joiden avulla 

toteutetaan alueellisesti, monella alueella, 

kansallisesti tai kansainvälisesti ympäristö- 

tai ilmastostrategioita tai -

toimintasuunnitelmia, jotka ovat 

jäsenvaltioiden viranomaisten 

valmistelemia ja joita edellytetään unionin 

erityisessä ympäristö- ja 

ilmastolainsäädännössä tai -politiikassa 

tai, kun se on asianmukaista, asiaan 

liittyvässä puhdasta energiaa koskevassa 

unionin lainsäädännössä tai politiikassa, 

siten, että samalla varmistetaan 

sidosryhmien osallistuminen ja edistetään 

koordinointia vähintään yhden muun 

unionin, kansallisen tai yksityisen 

rahoituslähteen kanssa ja sen 

käyttöönottoa; 

(2) ’strategisilla integroiduilla 

hankkeilla’ hankkeita, joiden avulla 

toteutetaan alueellisesti, monella alueella, 

kansallisesti tai kansainvälisesti 

ympäristöstrategioita tai 

ilmastonmuutokseen sopeutumista 

koskevia strategioita tai vastaavia 

toimintasuunnitelmia, jotka ovat 

jäsenvaltioiden viranomaisten 

valmistelemia, siten, että samalla 

varmistetaan sidosryhmien osallistuminen 

ja edistetään koordinointia vähintään yhden 

muun unionin, kansallisen tai yksityisen 

rahoituslähteen kanssa ja sen 

käyttöönottoa; 

Or. en 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Ohjelman yleisenä tavoitteena on 

edistää siirtymistä kohti puhdasta, 

kiertotalouteen perustuvaa, 

1. Ohjelman yleisenä tavoitteena on 

edistää ilmastonmuutokseen 

sopeutumista. Sillä edistetään myös 



 

PE623.976v01-00 18/24 PA\1157799FI.docx 

FI 

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. 

siirtymistä kohti puhdasta, kiertotalouteen 

perustuvaa ja energiatehokasta taloutta 

sekä ympäristön laadun suojelua ja 

parantamista sekä luonnon 

monimuotoisuuden vähenemisen 

pysäyttämistä ja tämän suuntauksen 

kääntämistä ja siten edistää kestävää 

kehitystä. 

Or. en 

 

Tarkistus  16 

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 

ilmastonmuutokseen sopeutumista 
koskevan unionin lainsäädännön ja 

politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi ja 

edistää parhaiden käytäntöjen soveltamista 

luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen; 

Or. en 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2) toiminta-ala Ilmastotoimet, johon 

kuuluvat: 

2) toiminta-ala Ilmastonmuutokseen 

sopeutuminen, johon kuuluvat: 

Or. en 
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Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) alaohjelma Ilmastonmuutoksen 

hillitseminen ja siihen sopeutuminen, 

a) ohjelma Ilmastonmuutokseen 

sopeutuminen 

Or. en 

Perustelu 

Ohjelman rakenteen yksinkertaistamiseksi ja ohjelmaan pääsyn helpottamiseksi 

tarkistuksessa sulautetaan kaksi alaohjelmaa yhdeksi kokonaisuudeksi ”Ilmastonmuutokseen 

sopeutuminen”. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) alaohjelma Siirtyminen 

puhtaaseen energiaan. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Ohjelman rakenteen yksinkertaistamiseksi ja ohjelmaan pääsyn helpottamiseksi 

tarkistuksessa sulautetaan kaksi alaohjelmaa yhdeksi kokonaisuudeksi ”Ilmastonmuutokseen 

sopeutuminen”. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – b alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) 1 950 000 000 euroa toiminta-alalle 

Ilmastotoimet, josta 

b) 1 950 000 000 euroa toiminta-alalle 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen, josta 

Or. en 
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Perustelu 

Tarkistus on yhdenmukainen tarkistusten 18 ja 19 kanssa, ja se palvelee samaa tarkoitusta. 

 

Tarkistus  21 

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 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistus on yhdenmukainen tarkistusten 18 ja 19 kanssa, ja se palvelee samaa tarkoitusta. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – b alakohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2) 1 000 000 000 euroa alaohjelmalle 

Siirtyminen puhtaaseen energiaan. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistus on yhdenmukainen tarkistusten 18 ja 19 kanssa, ja se palvelee samaa tarkoitusta. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 5 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Ohjelmasta voidaan rahoittaa 

komission toteuttamia toimia, joilla tuetaan 

5. Ohjelmasta voidaan rahoittaa 

komission toteuttamia toimia, joilla tuetaan 
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unionin ympäristö- ja 

ilmastolainsäädännön ja -politiikan sekä 

siirtymistä puhtaaseen energiaan 
koskevan lainsäädännön ja politiikan 

valmistelua, täytäntöönpanoa ja 

valtavirtaistamista 3 artiklassa 

vahvistettujen yleisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Tällaisia toimia voivat 

olla 

unionin ympäristölainsäädännön ja 

ilmastonmuutokseen sopeutumista 
koskevan lainsäädännön ja vastaavan 

politiikan valmistelua ja täytäntöönpanoa 

3 artiklassa vahvistettujen yleisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällaisia 

toimia voivat olla 

Or. en 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Avustuksilla voidaan rahoittaa 

toimia unionin ulkopuolella, jos hankkeilla 

pyritään unionin ympäristö- ja 

ilmastotavoitteisiin ja unionin ulkopuolella 

toteutettavat toimet ovat tarpeen 

jäsenvaltioiden alueilla toteutettujen 

toimien tehokkuuden varmistamiseksi. 

4. Avustuksilla voidaan rahoittaa 

toimia unionin ulkopuolella, jos hankkeilla 

pyritään unionin ympäristötavoitteisiin ja 

ilmastonmuutokseen sopeutumista 

koskeviin tavoitteisiin ja unionin 

ulkopuolella toteutettavat toimet ovat 

tarpeen jäsenvaltioiden alueilla 

toteutettujen toimien tehokkuuden 

varmistamiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Toiminta-avustuksilla tuetaan 

sellaisten voittoa tavoittelemattomien 

toimijoiden toimintaa, jotka osallistuvat 

unionin lainsäädännön ja politiikan 

valmisteluun, täytäntöönpanoon ja 

täytäntöönpanon valvontaan ja toimivat 

pääasiassa ympäristön- tai 

ilmastonsuojelun alalla, mukaan lukien 

siirtyminen puhtaaseen energiaan. 

5. Toiminta-avustuksilla tuetaan 

sellaisten voittoa tavoittelemattomien 

toimijoiden toimintaa, jotka osallistuvat 

unionin lainsäädännön ja politiikan 

valmisteluun, täytäntöönpanoon ja 

täytäntöönpanon valvontaan ja toimivat 

pääasiassa ympäristönsuojelun tai 

pilaantumisen torjunnan sekä 

ilmastonmuutokseen sopeutumisen alalla. 
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Or. en 

 

Tarkistus  26 

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 ympäristötavoitteiden 

tai ilmastonmuutokseen sopeutumista 

koskevien tavoitteiden saavuttamista ja 

niiden on mahdollisuuksien mukaan 

edistettävä paikallisten julkisten 

hankintojen käyttöä; 

Or. en 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) hankinta edistää direktiivin 

92/43/ETY 3 artiklan nojalla perustetun 

Natura 2000 -verkoston eheyden 

parantamista, säilyttämistä tai 

palauttamista, esimerkiksi tehostamalla 

kytkeytyvyyttä luomalla ekologisia 

käytäviä, levähdyspaikkoja tai muita 

vihreän infrastruktuurin osatekijöitä; 

a) hankinta edistää direktiivin 

92/43/ETY 3 artiklan nojalla perustetun 

Natura 2000 -verkoston eheyden 

parantamista, säilyttämistä tai 

palauttamista, esimerkiksi tehostamalla 

kytkeytyvyyttä luomalla ekologisia 

käytäviä, levähdyspaikkoja tai muita 

asianmukaisen infrastruktuurin 

osatekijöitä; 

Or. en 
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Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Tulosraportointijärjestelmällä on 

varmistettava, että ohjelman toteuttamisen 

ja tulosten seurannassa käytettävät tiedot 

kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja 

oikea-aikaisesti. Sitä varten unionin 

varojen saajille on asetettava oikeasuhteiset 

raportointivaatimukset, jotta 

mahdollistetaan hanketason yhdistettävissä 

olevien tuotos- ja vaikutusindikaattorien 

keräys kaikkien asiaan liittyvien erityisten 

ympäristö- ja ilmastopolitiikan tavoitteiden 

osalta, mukaan lukien Natura 2000 -

verkostoon sekä tiettyihin ilman 

epäpuhtauksiin, kuten hiilidioksidiin, 

liittyvät tavoitteet. 

3. Tulosraportointijärjestelmällä on 

varmistettava, että ohjelman toteuttamisen 

ja tulosten seurannassa käytettävät tiedot 

kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja 

oikea-aikaisesti. Sitä varten unionin 

varojen saajille on asetettava oikeasuhteiset 

raportointivaatimukset, jotta 

mahdollistetaan hanketason yhdistettävissä 

olevien tuotos- ja vaikutusindikaattorien 

keräys kaikkien asiaan liittyvien erityisten 

ympäristö- ja ilmastopolitiikan tavoitteiden 

osalta, mukaan lukien Natura 2000 -

verkostoon sekä tiettyihin ilman 

epäpuhtauksiin, kuten ammoniakkiin, 

typpidioksidiin ja rikin yhdisteisiin, 

liittyvät tavoitteet. 

Or. en 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Komissio seuraa säännöllisesti 

ilmastoa ja luonnon monimuotoisuutta 

koskevien tavoitteiden valtavirtaistamista, 

myös menojen määrää. Tämän asetuksen 

vaikutusta koko talousarviota koskevaan 

tavoitteeseen, jonka mukaan vähintään 

25 prosenttia menoista kohdennetaan 

ilmastotoimiin, seurataan unionin 

ilmastotunnusmerkkijärjestelmän avulla. 

Luonnon monimuotoisuuteen liittyviä 

menoja seurataan erityisiä tunnusmerkkejä 

käyttäen. Näitä seurantamenetelmiä on 

käytettävä määrittämään määrällisesti 

maksusitoumusmäärärahoja, joiden 

odotetaan edistävän ilmastotavoitteita ja 

luonnon monimuotoisuutta koskevia 

4. Komissio seuraa säännöllisesti 

ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 

luonnon monimuotoisuutta koskevia 

tavoitteita, myös menojen määrää. 

Ilmastonmuutokseen sopeutumista 

koskevia tavoitteita seurataan unionin 

ilmastotunnusmerkkijärjestelmän avulla. 

Luonnon monimuotoisuuteen liittyviä 

menoja seurataan erityisiä tunnusmerkkejä 

käyttäen. Näitä seurantamenetelmiä on 

käytettävä määrittämään määrällisesti 

maksusitoumusmäärärahoja, joiden 

odotetaan edistävän ilmastonmuutokseen 

sopeutumista ja luonnon monimuotoisuutta 

koskevia tavoitteita monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vuosina 2021–2027 
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tavoitteita monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vuosina 2021–2027 

asianmukaisella jaottelutasolla. Menot 

esitetään vuosittain talousarviota varten 

ohjelmasta laaditussa selvityksessä. 

Ohjelman vaikutuksesta ilmastoa ja 

luonnon monimuotoisuutta koskeviin 

unionin tavoitteisiin raportoidaan 

säännöllisesti arviointien ja 

vuosikertomuksen yhteydessä. 

asianmukaisella jaottelutasolla. Menot 

esitetään vuosittain talousarviota varten 

ohjelmasta laaditussa selvityksessä. 

Ohjelman vaikutuksesta 

ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 

luonnon monimuotoisuutta koskeviin 

unionin tavoitteisiin raportoidaan 

säännöllisesti arviointien ja 

vuosikertomuksen yhteydessä. 

Or. en 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 2 kohta – 2.1 alakohta – 7 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– Ilmastonmuutoksen hillitseminen 

ja siihen sopeutuminen 

– Ilmastonmuutokseen 

sopeutuminen 

Or. en 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 2 kohta – 2.1 alakohta – 8 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– Siirtyminen puhtaaseen energiaan. Poistetaan. 

Or. en 

 

 

 


