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LYHYET PERUSTELUT

Ilmastonmuutos ja ympäristön tilan huononeminen ovat suuren mittakaavan globaaleja 
ongelmia, jotka vaikuttavat yhteiskuntiimme yhä enemmän. Ympäristöä koskevat haasteet 
eivät noudata maiden rajoja. Ympäristöhaasteiden käsittely vastuullisella ja kestävällä tavalla 
edellyttää entistä tiiviimpää yhteistyötä kaikilla tasoilla.

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma (Life) on unionin tärkein väline ja ainoa EU:n rahasto, 
joka on tarkoitettu yksinomaan ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Kun otetaan 
huomioon tämänhetkisten ongelmiemme laajuus, on hyvin perusteltua vahvistaa ohjelman 
budjettia. 

Kuten Euroopan parlamentti kehotti seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä 
14. maaliskuuta[1] ja 30. toukokuuta[2] antamissaan päätöslauselmissa, ohjelman rahoitus olisi 
kaksinkertaistettava tämänhetkisen monivuotisen rahoituskehyksen rahoitustasoon verrattuna.

Valmistelija tukee Euroopan parlamentin kantaa EU:n talousarvion ilmastotavoitteiden 
tukemista koskevan yleisen menotavoitteen korottamisesta 25 prosentista 30 prosenttiin 
mahdollisimman nopeasti ja viimeistään vuoteen 2027 mennessä. Lisäksi EU:n 
ilmastokysymysten valtavirtaistamistavoitteen vuoksi ilmastoon liittyvät toimet saavat 
rahoitusta myös muista ohjelmista seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. 

Valmistelija pitää tärkeänä ympäristötoimien rahoituksen lisäämistä. Siksi valmistelija 
ehdottaa rahoituksen lisäämistä Life-ohjelman ympäristöä koskeville alaohjelmille.

Valmistelija panee merkille komission hyvän työn etenkin korostettaessa Life-ohjelman 
rahoituksen vauhdittavaa merkitystä ja sen täydentävyyttä unionin muiden välineiden kanssa. 

Valmistelija pitää myönteisenä myös komission ehdotusta jatkaa ja vahvistaa strategisten 
integroitujen hankkeiden käyttöä, sillä niillä on ollut myönteinen vaikutus ympäristöalan 
innovaatioihin.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
                                               
[1] Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. maaliskuuta 2018 seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä: 
vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu (2017/2052(INI)).

[2] Euroopan parlamentin päätöslauselma 30. toukokuuta 2018 monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ja 
omista varoista (2018/2714(RSP)).
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Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Pariisin ilmastosopimukseen 
perustuvien unionin sitoumusten 
noudattaminen edellyttää, että unionista 
tulee energiatehokas, vähähiilinen ja 
ilmastonmuutoksen kestävä yhteiskunta. 
Tämä puolestaan edellyttää toimia, joissa 
keskitytään erityisesti niihin aloihin, jotka 
vaikuttavat eniten tämänhetkisiin CO2-
päästöjen ja pilaantumisen tasoihin. Näin 
edistetään vuoteen 2030 ulottuvien 
energia- ja ilmastopolitiikkaa koskevien 
puitteiden ja jäsenvaltioiden yhdennettyjen 
kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien täytäntöönpanoa 
sekä unionin vuosisadan puoleenväliin 
ulottuviean ja pitkän aikavälin ilmasto- ja 
energiastrategian valmistelua. Ohjelman 
olisi myös sisällettävä toimenpiteitä, joilla 
edistetään ilmastonmuutokseen 
sopeutumista koskevan politiikan 
täytäntöönpanoa, jotta vähennetään 
haavoittuvuutta, joka liittyy 
ilmastonmuutoksen haitallisiin 
vaikutuksiin.

(7) Pariisin ilmastosopimukseen 
perustuvien unionin sitoumusten 
noudattaminen edellyttää, että unionista 
tulee energiatehokas, kestävä, 
kiertotalouteen perustuva, 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 
ulottuvan ja pitkän aikavälin ilmasto- ja 
energiastrategian täytäntöönpanoa 
Pariisin sopimuksessa asetetun tavoitteen 
mukaisesti. Ohjelman olisi myös 
sisällettävä toimenpiteitä, joilla edistetään 
ilmastonmuutokseen sopeutumista 
koskevan politiikan täytäntöönpanoa, jotta 
vähennetään haavoittuvuutta, joka liittyy 
ilmastonmuutoksen haitallisiin 
vaikutuksiin.

Tarkistus 2

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 

(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 
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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.

helpottaa jo saatavilla olevan, uusiutuvaa 
energiaa ja energiatehokkuutta koskevan 
ja 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.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Puhdasta energiaa koskevan 
lainsäädännön vaikutustenarvioinneissa 
arvioidaan, että vuoteen 2030 ulottuvien 
unionin energiatavoitteiden saavuttaminen 
edellyttää 177 miljardin euron 
lisäinvestointeja vuodessa kaudella 2021-
2030. Suurimmat puutteet liittyvät 
investointeihin, jotka liittyvät hiilestä
luopumiseen rakennuksissa 
(energiatehokkuuteen ja pienimuotoisiin 
uusiutuvan energian lähteisiin) ja joissa 
pääomaa on ohjattava kohti luonteeltaan 
erittäin hajautettuja hankkeita. Yksi 
Siirtyminen puhtaaseen energiaan 
-alaohjelman tavoitteista on luoda 
valmiuksia hankkeiden kehittämistä ja 
yhdistämistä varten, jotta voidaan 
helpommin hyödyntää varoja Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoista ja 
vauhdittaa investointeja puhtaaseen 
energiaan myös käyttämällä InvestEU-
ohjelman rahoitusvälineitä.

(9) Puhdasta energiaa koskevan 
lainsäädännön vaikutustenarvioinneissa 
arvioidaan, että vuoteen 2030 ulottuvien 
unionin energiatavoitteiden saavuttaminen 
edellyttää 177 miljardin euron 
lisäinvestointeja vuodessa kaudella 2021-
2030. Suurimmat puutteet liittyvät 
investointeihin, jotka liittyvät hiilestä 
luopumiseen rakennuksissa 
(energiatehokkuuteen ja pienimuotoisiin 
uusiutuvan energian lähteisiin) ja joissa 
pääomaa on ohjattava kohti luonteeltaan 
erittäin hajautettuja hankkeita. Yksi 
Siirtyminen puhtaaseen energiaan 
-alaohjelman tavoitteista on luoda 
valmiuksia hankkeiden kehittämistä ja 
yhdistämistä varten, jotta voidaan 
helpommin hyödyntää varoja Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoista ja 
vauhdittaa investointeja uusiutuvan 
energian ja energiatehokkuuden 
tukemiseen myös käyttämällä InvestEU-
ohjelman rahoitusvälineitä.

Tarkistus 4
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Life-ohjelma on ainoa 
nimenomaan ympäristö- ja ilmastotoimille 
varattu ohjelma, ja sillä on sen vuoksi 
keskeinen merkitys tuettaessa unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanoa näillä 
aloilla.

Tarkistus 5

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 että EU:n talousarvion 
menoista vähintään 25 prosentilla tuetaan 
ilmastotavoitteita. Tämän ohjelman 
toimissa 61 prosentilla ohjelman 
kokonaisrahoituksesta odotetaan 
edistettävän ilmastotavoitteita. 
Asianmukaiset toimet määritetään 
ohjelman laatimisen ja täytäntöönpanon 
aikana ja niitä arvioidaan uudestaan 
arviointi- ja 
uudelleentarkasteluprosesseissa.

(24) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjuminen noudattaen 
unionin sitoumuksia, jotka liittyvät Pariisin 
ilmastosopimuksen ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpanoon, tällä 
ohjelmalla edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista sekä sen tavoitteen 
saavuttamista, että EU:n talousarvion 
menoista vähintään 25 prosentilla tuetaan 
ilmastotavoitteita vuosien 2021–2027 
monivuotisen rahoituskehyksen aikana, ja 
sitä, että vuotuinen 30 prosentin tavoite 
saavutetaan mahdollisimman pian ja 
viimeistään vuonna 2027. 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.
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Tarkistus 6

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 
6 442 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina 
(7 272000 000 euroa käypinä hintoina).

Perustelu

Rahoituspuitteita esitetään muutettaviksi tavalla, joka vastaa Euroopan parlamentin 
14. maaliskuuta ja 30 toukokuuta seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä antamia 
päätöslauselmia.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) 3 500 000 000 euroa toiminta-alalle 
Ympäristö, josta

a) 70 prosenttia, joka vastaa 
4 509 400 000:ta euroa vuoden 2018 
hintoina (5 090 400 000:ta euroa käypinä 
hintoina), toiminta-alalle Ympäristö, josta

Perustelu

Life-ohjelma on ainoa EU:n rahasto, joka on omistettu yksinomaan ympäristö- ja 
ilmastotavoitteille. Vaikka EU:n ilmastokysymysten valtavirtaistamistavoitteeseen liittyviä 
toimia rahoitetaan myös muista ohjelmista seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, 
on hyvin tärkeää varmistaa ympäristötoimien rahoituksen lisääminen. Siksi on perusteltua 
lisätä rahoitusta Life-ohjelman ympäristöä koskeville alaohjelmille (70 prosenttia komission 
ehdottaman 64,2 prosentin asemesta).

Tarkistus 8

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) 61 prosenttia, joka vastaa 
2 750 734 000:ta euroa vuoden 2018 
hintoina (3 105 144 000:ta euroa käypinä 
hintoina) alaohjelmalle Luonto ja luonnon 
monimuotoisuus ja

Perustelu

Life-ohjelma on ainoa EU:n rahasto, joka on omistettu yksinomaan ympäristö- ja 
ilmastotavoitteille. Vaikka EU:n ilmastokysymysten valtavirtaistamistavoitteeseen liittyviä 
toimia rahoitetaan myös muista ohjelmista seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, 
on hyvin tärkeää varmistaa ympäristötoimien rahoituksen lisääminen. Siksi on perusteltua 
lisätä rahoitusta Life-ohjelman ympäristöä koskeville alaohjelmille (70 prosenttia komission 
ehdottaman 64,2 prosentin asemesta).

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) 1 350 000 000 euroa alaohjelmalle 
Kiertotalous ja elämänlaatu

2) 39 prosenttia, joka vastaa 
1758 666 000:ta euroa vuoden 2018 
hintoina (1 958 256 000:ta euroa käypinä 
hintoina) alaohjelmalle Kiertotalous ja 
elämänlaatu

Perustelu

Life-ohjelma on ainoa EU:n rahasto, joka on omistettu yksinomaan ympäristö- ja 
ilmastotavoitteille. Vaikka EU:n ilmastokysymysten valtavirtaistamistavoitteeseen liittyviä 
toimia rahoitetaan myös muista ohjelmista seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, 
on hyvin tärkeää varmistaa ympäristötoimien rahoituksen lisääminen. Siksi on perusteltua 
lisätä rahoitusta Life-ohjelman ympäristöä koskeville alaohjelmille (70 prosenttia komission 
ehdottaman 64,2 prosentin asemesta).

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

b) 1 950 000 000 euroa toiminta-alalle 
Ilmastotoimet, josta

b) 30 prosenttia, joka vastaa 
1932 600 000:ta euroa vuoden 2018 
hintoina (2 182 000 000:ta euroa käypinä 
hintoina) toiminta-alalle Ilmastotoimet, 
josta

Perustelu

Life-ohjelma on ainoa EU:n rahasto, joka on omistettu yksinomaan ympäristö- ja 
ilmastotavoitteille. Vaikka EU:n ilmastokysymysten valtavirtaistamistavoitteeseen liittyviä 
toimia rahoitetaan myös muista ohjelmista seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, 
on hyvin tärkeää varmistaa ympäristötoimien rahoituksen lisääminen. Siksi on perusteltua 
lisätä rahoitusta Life-ohjelman ympäristöä koskeville alaohjelmille (70 prosenttia komission 
ehdottaman 64,2 prosentin asemesta).

Tarkistus 11

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) 49 prosenttia, joka vastaa 
946 974 000:ta euroa vuoden 2018 
hintoina (1 069 180 000:ta euroa käypinä 
hintoina) alaohjelmalle 
Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen 
sopeutuminen ja

Perustelu

Life-ohjelma on ainoa EU:n rahasto, joka on omistettu yksinomaan ympäristö- ja 
ilmastotavoitteille. Vaikka EU:n ilmastokysymysten valtavirtaistamistavoitteeseen liittyviä 
toimia rahoitetaan myös muista ohjelmista seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, 
on hyvin tärkeää varmistaa ympäristötoimien rahoituksen lisääminen. Siksi on perusteltua 
lisätä rahoitusta Life-ohjelman ympäristöä koskeville alaohjelmille (70 prosenttia komission 
ehdottaman 64,2 prosentin asemesta).

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

2) 1 000 000 000 euroa alaohjelmalle 
Siirtyminen puhtaaseen energiaan.

2) 51 prosenttia, joka vastaa 
985 626 000:ta euroa vuoden 2018 
hintoina (1 112 820 000:ta euroa käypinä 
hintoina) alaohjelmalle Siirtyminen 
puhtaaseen energiaan.

Perustelu

Life-ohjelma on ainoa EU:n rahasto, joka on omistettu yksinomaan ympäristö- ja 
ilmastotavoitteille. Vaikka EU:n ilmastokysymysten valtavirtaistamistavoitteeseen liittyviä 
toimia rahoitetaan myös muista ohjelmista seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, 
on hyvin tärkeää varmistaa ympäristötoimien rahoituksen lisääminen. Siksi on perusteltua 
lisätä rahoitusta Life-ohjelman ympäristöä koskeville alaohjelmille (70 prosenttia komission 
ehdottaman 64,2 prosentin asemesta).

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio seuraa säännöllisesti ilmastoa 
ja luonnon monimuotoisuutta koskevien 
tavoitteiden valtavirtaistamista, myös 
menojen määrää. Tämän asetuksen 
vaikutusta koko talousarviota koskevaan 
tavoitteeseen, jonka mukaan vähintään 
25 prosenttia menoista kohdennetaan 
ilmastotoimiin, seurataan unionin 
ilmastotunnusmerkkijärjestelmän avulla. 
Luonnon monimuotoisuuteen liittyviä 
menoja seurataan erityisiä tunnusmerkkejä 
käyttäen. Näitä seurantamenetelmiä on 
käytettävä määrittämään määrällisesti 
maksusitoumusmäärärahoja, joiden 
odotetaan edistävän ilmastotavoitteita ja 
luonnon monimuotoisuutta koskevia 
tavoitteita monivuotisessa 
rahoituskehyksessä vuosina 2021–2027 
asianmukaisella jaottelutasolla. Menot 
esitetään vuosittain talousarviota varten 
ohjelmasta laaditussa selvityksessä. 
Ohjelman vaikutuksesta ilmastoa ja 

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 vuosien 2021–2027 
monivuotisen rahoituskehyksen aikana ja 
vuotuinen tavoite on 30 prosenttia 
mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 
vuoteen 2027 mennessä, seurataan unionin 
ilmastotunnusmerkkijärjestelmän avulla. 
Luonnon monimuotoisuuteen liittyviä 
menoja seurataan erityisiä tunnusmerkkejä 
käyttäen. Näitä seurantamenetelmiä on 
käytettävä määrittämään määrällisesti 
maksusitoumusmäärärahoja, joiden 
odotetaan edistävän ilmastotavoitteita ja 
luonnon monimuotoisuutta koskevia 
tavoitteita monivuotisessa 
rahoituskehyksessä vuosina 2021–2027 
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luonnon monimuotoisuutta koskeviin 
unionin tavoitteisiin raportoidaan 
säännöllisesti arviointien ja 
vuosikertomuksen yhteydessä.

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.
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