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Tarkistus 63
György Hölvényi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ohjelmassa keskitytään edelleen siihen, 
että varojen jakamisessa säilytetään 
jäsenvaltioiden välinen maantieteellinen 
tasapaino, asetuksessa viitataan ainakin 
maantieteelliseen tasapainoon, joka 
voidaan määritellä tarkemmin 
monivuotisissa työohjelmissa.

Or. hu

Tarkistus 64
Michel Dantin, Nicola Caputo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar 
Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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. Tähän on 
vaikuttanut myös ympäristö- ja 
ilmastotoimien asteittainen 
sisällyttäminen muuhun eurooppalaiseen 
julkiseen politiikkaan, kuten maatalous-
ja energiapolitiikkaan. Ympäristöön ja 
ilmastoon liittyy kuitenkin edelleen suuria 
haasteita, joilla on merkittäviä kielteisiä 
vaikutuksia unioniin ja sen kansalaisten 
hyvinvointiin, jos niitä ei ratkaista.

Or. fr
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Tarkistus 65
Luke Ming Flanagan

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. Tämä on 
kuitenkin selvästi riittämätöntä.
Ympäristöön ja ilmastoon liittyy edelleen 
suuria haasteita, joilla on merkittäviä 
kielteisiä vaikutuksia unioniin ja sen 
kansalaisten hyvinvointiin, jos niitä ei 
ratkaista.

Or. en

Tarkistus 66
Mireille D'Ornano

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 eivät ole 
saavuttaneet tavoitteita, joihin tällä alalla 
on pyritty. Ympäristöön ja ilmastoon liittyy 
edelleen suuria haasteita, joilla on 
merkittäviä kielteisiä vaikutuksia unioniin 
ja sen kansalaisten hyvinvointiin, jos niitä 
ei ratkaista.

Or. fr

Tarkistus 67
Luke Ming Flanagan
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Ympäristön ja ilmastotoimien 
ohjelma (Life), joka perustettiin Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o 1293/20136 kaudeksi 2014–2020, on 
viimeisin yli 25 vuoden aikana toteutetuista 
unionin ohjelmista, joilla tuetaan 
ympäristö- ja ilmastolainsäädännön ja 
poliittisten painopisteiden täytäntöönpanoa.
Tuoreessa väliarvioinnissa7 ohjelma sai 
myönteisen arvion, ja siinä katsottiin, että 
ohjelmasta on tulossa tehokas, 
tuloksellinen ja merkityksellinen. Vuosien 
2014–2020 Life-ohjelmaa olisi sen vuoksi 
jatkettava tietyin muutoksin, jotka 
määritettiin väliarvioinnissa ja sen 
jälkeisissä arvioissa. Näin ollen olisi 
perustettava ympäristön ja ilmastotoimien 
ohjelma (Life), jäljempänä ’ohjelma’, 
vuonna 2021 alkavaksi kaudeksi.

(2) Ympäristön ja ilmastotoimien 
ohjelma (Life), joka perustettiin Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o 1293/20136 kaudeksi 2014–2020, on 
viimeisin yli 25 vuoden aikana toteutetuista 
unionin ohjelmista, joilla tuetaan 
ympäristö- ja ilmastolainsäädännön ja 
poliittisten painopisteiden täytäntöönpanoa, 
joista kaikkien soveltamisalassa, 
tavoitetasossa ja toteutuksessa on selviä 
puutteita. Tuoreessa väliarvioinnissa7 tämä 
ohjelma sai myönteisen arvion, jossa
katsottiin, että ohjelmasta on tulossa 
tehokas, tuloksellinen ja merkityksellinen. 
Vuosien 2014–2020 Life-ohjelmaa olisi 
sen vuoksi jatkettava tietyin muutoksin, 
jotka määritettiin väliarvioinnissa ja sen 
jälkeisissä arvioissa. Näin ollen olisi 
perustettava ympäristön ja ilmastotoimien 
ohjelma (Life), jäljempänä ’ohjelma’, 
vuonna 2021 alkavaksi kaudeksi.

_________________ _________________

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1293/2013, annettu 
11 päivänä joulukuuta 2013, ympäristön ja 
ilmastotoimien ohjelman (Life) 
perustamisesta ja asetuksen (EY) 
N:o 614/2007 kumoamisesta (EUVL 
L 347, 20.12.2013, s. 185);

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1293/2013, annettu 
11 päivänä joulukuuta 2013, ympäristön ja 
ilmastotoimien ohjelman (Life) 
perustamisesta ja asetuksen (EY) 
N:o 614/2007 kumoamisesta (EUVL 
L 347, 20.12.2013, s. 185);

7 Report on the Mid-term Evaluation of the 
Programme for Environment and Climate
Action (LIFE)(SWD(2017) 355 final).

7 Report on the Mid-term Evaluation of the 
Programme for Environment and Climate 
Action (LIFE)(SWD(2017) 355 final).

Or. en

Tarkistus 68
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Ympäristön ja ilmastotoimien 
ohjelma (Life), joka perustettiin Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o 1293/20136 kaudeksi 2014–2020, on 
viimeisin yli 25 vuoden aikana toteutetuista 
unionin ohjelmista, joilla tuetaan 
ympäristö- ja ilmastolainsäädännön ja 
poliittisten painopisteiden täytäntöönpanoa. 
Tuoreessa väliarvioinnissa7 ohjelma sai 
myönteisen arvion, ja siinä katsottiin, että 
ohjelmasta on tulossa tehokas, 
tuloksellinen ja merkityksellinen. Vuosien 
2014–2020 Life-ohjelmaa olisi sen vuoksi 
jatkettava tietyin muutoksin, jotka 
määritettiin väliarvioinnissa ja sen 
jälkeisissä arvioissa. Näin ollen olisi 
perustettava ympäristön ja ilmastotoimien 
ohjelma (Life), jäljempänä ’ohjelma’, 
vuonna 2021 alkavaksi kaudeksi.

(2) Ympäristön ja ilmastotoimien 
ohjelma (Life), joka perustettiin Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o 1293/20136 kaudeksi 2014–2020, on 
viimeisin yli 25 vuoden aikana toteutetuista 
unionin ohjelmista, joilla tuetaan 
ympäristö- ja ilmastolainsäädännön ja 
poliittisten painopisteiden täytäntöönpanoa. 
Tuoreessa väliarvioinnissa ohjelma sai 
myönteisen arvion, ja siinä katsottiin, että 
ohjelma on erittäin kustannustehokas ja 
siitä on tulossa tehokas, tuloksellinen ja 
merkityksellinen. Vuosien 2014–2020 
Life-ohjelmaa olisi sen vuoksi jatkettava 
tietyin muutoksin, jotka määritettiin 
väliarvioinnissa ja sen jälkeisissä arvioissa. 
Näin ollen olisi perustettava ympäristön ja 
ilmastotoimien ohjelma (Life), jäljempänä 
’ohjelma’, vuonna 2021 alkavaksi 
kaudeksi.

_________________ _________________

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1293/2013, annettu 
11 päivänä joulukuuta 2013, ympäristön ja 
ilmastotoimien ohjelman (Life) 
perustamisesta ja asetuksen (EY) 
N:o 614/2007 kumoamisesta (EUVL 
L 347, 20.12.2013, s. 185);

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1293/2013, annettu 
11 päivänä joulukuuta 2013, ympäristön ja 
ilmastotoimien ohjelman (Life) 
perustamisesta ja asetuksen (EY) 
N:o 614/2007 kumoamisesta (EUVL 
L 347, 20.12.2013, s. 185);

7 Report on the Mid-term Evaluation of the 
Programme for Environment and Climate 
Action (LIFE)(SWD(2017) 355 final).

7 Report on the Mid-term Evaluation of the 
Programme for Environment and Climate 
Action (LIFE)(SWD(2017) 355 final).

Or. en

Tarkistus 69
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(3 a) Life-ohjelmalla ei voida ratkaista 
kaikkia ympäristö- ja ilmasto-ongelmia 
ohjelman ominaispiirteiden ja koon 
vuoksi. Sen tavoitteena olisi pikemminkin 
oltava toimiminen politiikkatoimien 
kehittämisen ja täytäntöönpanon 
muutosten liikkeellepanevana voimana 
siten, että valtavirtaistetaan asiaan liittyvä 
luonnon ja biologinen monimuotoisuus 
EU:n muihin politiikkoihin ja 
rahoitusohjelmiin tarjoamalla ja 
levittämällä ratkaisuja ja parhaita 
käytäntöjä ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja 
edistämällä innovatiivisia ympäristö-, 
ilmastonmuutos- ja luontopohjaisia 
ratkaisuja, joilla pyritään 
nollanettopäästöiseen eurooppalaiseen 
yhteiskuntaan. Tämän saavuttamiseksi 
Life-ohjelmasta olisi tuettava käynnissä 
olevien ja tulevien, SEUT-sopimuksen 
192 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
laadittavien unionin yleisten ympäristöä 
koskevien toimintaohjelmien 
täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 70
Luke Ming Flanagan

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 

(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 



PE629.443v01-00 8/116 AM\1166178FI.docx

FI

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.

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. Ongelma, joka komission on 
vielä tunnustettava ja josta ei ole edes 
puhuttu, on kuitenkin se todellinen 
kielteinen ympäristövaikutus, joka 
aiheutuu komission parhaillaan 
neuvottelemista tai täydentämistä suurista 
kauppasopimuksista, kuten TTIP, CETA, 
Mercosur jne., jotka väistämättä lisäävät 
maailmanlaajuisia tavarakuljetuksia. 
Näitä mahdollisia vaikutuksia olisi 
ainakin tutkittava riippumattomasti ja ne 
olisi kvantifioitava, minkä jälkeen ne olisi 
suhteutettava kyseisten kauppasopimusten 
odotettuihin hyötyihin.

Or. en

Tarkistus 71
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

(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 kestävää, 
kiertotalouteen perustuvaa, 
nollanettopäästöistä ja ilmastonmuutoksen 
kestävää taloutta, ympäristön laadun ja 
ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin 
suojelua ja parantamista sekä luonnon 
monimuotoisuuden vähenemisen 
pysäyttämistä ja tämän suuntauksen 
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toimien kautta tai tukemalla näiden 
tavoitteiden sisällyttämistä muuhun 
politiikkaan.

kääntämistä, myös tukemalla Natura 2000 
-verkostoa ja paneutumalla ekosysteemien 
ja ekosysteemipalvelujen heikkenemiseen,
joko suorien toimien kautta tai tukemalla 
näiden tavoitteiden sisällyttämistä muuhun 
politiikkaan.

Or. en

Tarkistus 72
Michel Dantin, Nicola Caputo, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, 
Renaud Muselier, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

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, vähähiilistä ja 
ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, 
ympäristön laadun suojelua ja parantamista 
sekä luonnon monimuotoisuuden 
vähenemisen pysäyttämistä ja tämän 
suuntauksen kääntämistä, samalla kun 
varmistetaan, että eläimistöä ja kasvistoa 
hoidetaan asianmukaisesti unionissa,
joko suorien toimien kautta tai tukemalla 
näiden tavoitteiden sisällyttämistä muuhun 
politiikkaan.

Or. fr

Tarkistus 73
Mireille D'Ornano

Ehdotus asetukseksi
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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 
edistetään 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. fr

Tarkistus 74
Younous Omarjee

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 

(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 ja terveyden suojelua ja 
parantamista sekä luonnon 
monimuotoisuuden vähenemisen 
pysäyttämistä ja tämän suuntauksen 
kääntämistä joko suorien toimien kautta tai 
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tukemalla näiden tavoitteiden 
sisällyttämistä muuhun politiikkaan.

tukemalla näiden tavoitteiden 
sisällyttämistä muuhun politiikkaan.

Or. fr

Tarkistus 75
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Life-ohjelmalla ei voida ratkaista 
kaikkia ympäristö- ja ilmasto-ongelmia 
ohjelman ominaispiirteiden ja koon 
vuoksi. Sen tavoitteena olisi pikemminkin 
oltava keskittyminen kiireellisimmin 
ratkaistaviin ongelmiin ja toimiminen 
politiikkatoimien laatimisen ja 
täytäntöönpanon liikkeellepanevana 
voimana, samalla kun tarjotaan ja 
kehitetään ratkaisuja ja parhaita 
käytäntöjä ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja 
edistetään innovatiivisia ympäristö-, 
ilmastonmuutos- ja luontopohjaisia 
ratkaisuja. Tämän toteuttamiseksi Life-
ohjelmalla olisi tuettava unionin yleisten 
ympäristöä koskevien toimintaohjelmien 
täytäntöönpanoa.

Or. fr

Tarkistus 76
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Life-ohjelmat ovat vuodesta 1992 
lähtien lisänneet keskeisellä tavalla 
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yhteisvastuuta ja vastuunjakoa 
suojeltaessa unionin yhteistä hyvää 
ympäristö- ja ilmastoalalla. Luonnonvarat 
jakautuvat unionissa epätasaisesti, mutta 
niiden tuottamat hyödyt vaikuttavat koko 
unioniin. Unionin velvollisuus suojella 
luonnonvaroja edellyttää yhteisvastuun ja 
vastuunjaon periaatteiden 
johdonmukaista noudattamista.

Or. en

Tarkistus 77
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Integroitujen hankkeiden 
onnistuminen riippuu tiiviistä yhteistyöstä 
niiden kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten sekä valtiosta 
riippumattomien toimijoiden välillä, jotka 
ovat mukana toteuttamassa Life-ohjelman 
tavoitteita. Siksi hankkeiden 
valmistelussa, toteutuksessa, arvioinnissa 
ja seurannassa olisi noudatettava 
päätösten avoimuuden ja julkisuuden 
periaatteita.

Or. fr

Tarkistus 78
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 c) Unioni on sopimuspuolena tiedon 
saantia, yleisön osallistumisoikeutta 
päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja 
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vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa 
koskevassa Yhdistyneiden Kansakuntien 
Euroopan talouskomission (UNECE) 
yleissopimuksessa, jäljempänä ”Århusin 
yleissopimus”. Sen vuoksi olisi tuettava 
valtioista riippumattomien järjestöjen ja 
sellaisten voittoa tavoittelemattomien 
toimijoiden verkostojen työtä, jotka 
edistävät unionin yleisen edun mukaista 
tavoitetta, sillä ne tukevat tehokkaasti 
Århusin yleissopimuksen tavoitteita 
tuomalla esiin unionin kansalaisten 
huolenaiheita ja näkemyksiä politiikan 
valmistelun yhteydessä, edistävät 
politiikan täytäntöönpanoa ja tiedottavat 
ympäristö- ja ilmasto-ongelmista sekä 
poliittisista toimista, joilla niitä yritetään 
ratkaista. Life-ohjelmasta on 
tarkoituksenmukaista tukea monenlaisia 
kansalaisjärjestöjä ja voittoa 
tavoittelemattomien toimijoiden 
verkostoja, jotka edistävät unionin yleisen 
edun mukaista tavoitetta ja jotka toimivat 
pääasiassa ympäristö- ja/tai 
ilmastotoimien alalla, myöntämällä niille 
kilpailuun perustuvalla avoimella 
menettelyllä toiminta-avustuksia, joilla 
niitä autetaan osallistumaan tehokkaasti 
unionin politiikkaan, edistämään ja 
tehostamaan unionin ympäristö- ja 
ilmastoalan tavoitteiden täytäntöönpanoa 
ja tämän valvontaa sekä vahvistamaan 
valmiuksiaan toimia entistä 
tehokkaampina kumppaneina.

Or. fr

Tarkistus 79
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Unioni on sitoutunut kehittämään (4) Unioni on sitoutunut kehittämään 



PE629.443v01-00 14/116 AM\1166178FI.docx

FI

kattavan lähestymistavan YK:n kestävän 
kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 
kestävän kehityksen tavoitteisiin. Niissä 
korostetaan luontaista yhteyttä pitkän 
aikavälin saatavuuteen tähtäävän 
luonnonvarojen hallinnan, 
ekosysteemipalvelujen, niiden ja ihmisten 
terveyden välisen linkin sekä kestävän ja 
sosiaalisesti osallistavan talouskasvun
välillä. Tässä hengessä ohjelmalla olisi 
annettava materiaalinen panos sekä 
taloudelliseen kehitykseen että sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen.

kattavan lähestymistavan YK:n kestävän 
kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 
kestävän kehityksen tavoitteisiin. Niissä 
korostetaan luontaista yhteyttä pitkän 
aikavälin saatavuuteen tähtäävän 
luonnonvarojen hallinnan, 
ekosysteemipalvelujen, niiden ja ihmisten 
terveyden välisen linkin sekä kestävän ja 
sosiaalisesti osallistavan taloudellisen 
kehityksen välillä. Tässä hengessä 
ohjelman olisi mahdollistettava korkea 
solidaarisuuden ja vastuullisuuden taso ja
annettava materiaalinen panos sekä 
taloudelliseen kehitykseen että sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen.

Or. en

Tarkistus 80
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Kestävää kehitystä edistävät 
ympäristö- ja ilmastonsuojeluvaatimukset 
olisi sisällytettävä unionin kaikkien 
politiikkojen ja toimintojen määrittelyyn 
ja toteuttamiseen. Sen vuoksi olisi 
edistettävä synergiaa ja täydennettävä 
unionin muita rahoitusohjelmia, myös 
helpottamalla sellaisten toimien 
rahoitusta, jotka täydentävät strategisia 
integroituja hankkeita ja strategisia 
luontohankkeita, ja tuettava ohjelman 
puitteissa kehitettyjen ratkaisujen 
käyttöönottoa ja toistamista. 
Päällekkäisen rahoituksen ehkäiseminen 
edellyttää koordinointia. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä toimiin, 
jotta estetään päällekkäisyydet ja eri 
rahoitusvälineiden raportointivelvoitteista 
hankkeesta hyötyville tahoille aiheutuva 
hallinnollinen lisätaakka.
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Or. en

Tarkistus 81
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 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’.

(5) Ohjelmalla olisi edistettävä 
kestävää kehitystä sekä unionin 
ympäristöä, ilmastoa ja tilanteen mukaan 
puhdasta energiaa koskevan lainsäädännön, 
strategioiden ja suunnitelmien tavoitteisiin 
liittyvien kansainvälisten sitoumusten 
saavuttamista. Näitä kansainvälisiä 
sitoumuksia ovat erityisesti YK:n kestävän 
kehityksen toimintaohjelma Agenda 20308

ja sen kestävää kehitystä koskeva 
tavoitteet, biologista monimuotoisuutta 
koskeva yleissopimus9 sekä 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
kansakuntien puitesopimuksen nojalla 
hyväksytty Pariisin sopimus10, jäljempänä 
’Pariisin sopimus’, UNECEN:n 
yleissopimus tiedon saannista ja 
kansalaisten osallistumisoikeudesta 
päätöksentekoon ja muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa, 
YK:n kaukokulkeutumissopimus sekä 
YK:n Baselin, Rotterdamin ja Tukholman 
yleissopimukset.

_________________ _________________

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

Or. en
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Tarkistus 82
Luke Ming Flanagan

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 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’.

(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’. Tämän saavuttamiseksi olisi 
teetettävä kattavia riippumattomia 
tutkimuksia ”hydraulisen murtamisen” 
ympäristövaikutuksista, jotta voidaan 
arvioida, tekevätkö kielteiset vaikutukset 
tästä Pariisin sopimuksen mukaisen 
toteuttamiskelpoisen vaihtoehdon.

_________________ _________________

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

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).

Or. en

Tarkistus 83
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Younous Omarjee

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 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’.

(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’, Yhdistyneiden kansakuntien 
Baselin, Rotterdamin ja Tukholman 
yleissopimukset, REACH- ja Seveso III -
direktiivit ja YK:n 
kaukokulkeutumissopimus..

_________________ _________________

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

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).

Or. fr

Tarkistus 84
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
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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 
meneillään olevan ja tulevan ympäristöä 
koskevan toimintaohjelman10 a, joka 
kattaa kaikki ensisijaiset alat, 
kiertotalouspaketin11, vuoteen 2030 
ulottuvan ilmasto- ja energiapolitiikan 
puitteiden12, 13,14,14, luonnon 
monimuotoisuutta koskevan EU:n 
strategian14 a, lintudirektiivin14 b ja 
luontotyyppidirektiivin14 c ja siihen 
liittyvän luontoa koskevan 
toimintasuunnitelman15, sekä unionin 
asiaan liittyvän muun lainsäädännön ja
politiikkojen16,17,18,19,20 täydellinen
täytäntöönpano.

_________________ _________________

10 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätös N:o 1386/2013/EU, annettu 20 
päivänä marraskuuta 2013, vuoteen 2020 
ulottuvasta yleisestä unionin 
ympäristöalan toimintaohjelmasta ”Hyvä 
elämä maapallon resurssien rajoissa” 
(EUVL L 354, 28.12.2013, s. 171).

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.

14 a Luonnonpääoma elämämme 
turvaajana: luonnon monimuotoisuutta 
koskeva EU:n strategia vuoteen 2020, 
COM(2011)0244 final. 

14 b Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/147/EY, annettu 30. 
marraskuuta 2009, luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta.
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14 c Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, 
annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta

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 
lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 
lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

18 Maaperän suojelua koskeva 
teemakohtainen strategia, COM(2006) 231.

18 Maaperän suojelua koskeva 
teemakohtainen strategia, COM(2006) 231.

19 Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva 
strategia, COM/2016/0501 final.

19 Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva 
strategia, COM/2016/0501 final.

20 Kohti mahdollisimman laajamittaista 
vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä –
Direktiivin 2014/94/EU 10 artiklan 6 
kohdan mukainen toimintasuunnitelma, 
8.11.2017.

20 Kohti mahdollisimman laajamittaista 
vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä –
Direktiivin 2014/94/EU 10 artiklan 6 
kohdan mukainen toimintasuunnitelma, 
8.11.2017.

Or. en

Tarkistus 85
Michel Dantin, Nicola Caputo, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

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 
politiikkojen16,17,18,19,20,20 a täytäntöönpano.

_________________ _________________

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

12 Vuoteen 2030 ulottuvat ilmasto- ja 12 Vuoteen 2030 ulottuvat ilmasto- ja 
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energiapolitiikan puitteet, COM(2014)15, 
22.1.2014.

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 
lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 
lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

18 Maaperän suojelua koskeva 
teemakohtainen strategia, COM(2006) 231.

18 Maaperän suojelua koskeva 
teemakohtainen strategia, COM(2006) 231.

19 Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva 
strategia, COM/2016/0501 final.

19 Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva 
strategia, COM/2016/0501 final.

20 Kohti mahdollisimman laajamittaista 
vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä –
Direktiivin 2014/94/EU 10 artiklan 6 
kohdan mukainen toimintasuunnitelma, 
8.11.2017.

20 Kohti mahdollisimman laajamittaista 
vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä –
Direktiivin 2014/94/EU 10 artiklan 6 
kohdan mukainen toimintasuunnitelma, 
8.11.2017.

20 a Asetus (EU) veden uudelleenkäytön 
vähimmäisvaatimuksista.

Or. fr

Tarkistus 86
Younous Omarjee

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 

(6) Kattavien tavoitteiden 
saavuttamiseksi erityisen tärkeää on 
kiertotalouspaketin11, vuoteen 2030 
ulottuvien ilmasto- ja energiapolitiikan 
puitteiden12,13,14, unionin 
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luontolainsäädännön15 sekä siihen liittyvien 
politiikkojen16,17,18,19,20 täytäntöönpano.

luontolainsäädännön15 sekä siihen liittyvien 
politiikkojen16,17,18,19,20 ja REACH-, 
torjunta-aine- ja biosidiasetusten 
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 
lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 
lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

18 Maaperän suojelua koskeva 
teemakohtainen strategia, COM(2006) 231.

18 Maaperän suojelua koskeva 
teemakohtainen strategia, COM(2006) 231.

19 Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva 
strategia, COM/2016/0501 final.

19 Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva 
strategia, COM/2016/0501 final.

20 Kohti mahdollisimman laajamittaista 
vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä –
Direktiivin 2014/94/EU 10 artiklan 6 
kohdan mukainen toimintasuunnitelma, 
8.11.2017.

20 Kohti mahdollisimman laajamittaista 
vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä –
Direktiivin 2014/94/EU 10 artiklan 6 
kohdan mukainen toimintasuunnitelma, 
8.11.2017.

Or. fr

Tarkistus 87
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(6 a) Euroopan unioni pitää erittäin 
tärkeänä Life-hankkeiden tulosten pitkän 
aikavälin kestävyyttä ja siten myös 
valmiutta varmistaa ja ylläpitää niitä 
hankkeen toteuttamisen jälkeen muun 
muassa jatkamalla, toistamalla ja/tai 
siirtämällä niitä. Tämä edellyttää 
hakijoilta erityisiä vaatimuksia ja EU:n 
tason takeita sen varmistamiseksi, että 
muut EU:n rahoittamat hankkeet eivät 
heikennä Life-hankkeen tuloksia.

Or. en

Tarkistus 88
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

(7) Pariisin ilmastosopimukseen 
perustuvien unionin sitoumusten 
noudattaminen ja unionin ponnistusten 
tehostaminen kestävää kehitystä 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi 
edellyttävät, että unionista tulee energia- ja 
resurssitehokas, nollanettopäästöinen 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 
hiilipäästöjen vähentämisstrategian 
valmistelua ja täytäntöönpanoa. Monet 
näistä toimenpiteistä tuovat merkittäviä 
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ilmastonmuutoksen haitallisiin 
vaikutuksiin.

etuja EU:n kansalaisten terveydelle ja 
hyvinvoinnille. Ohjelman olisi myös 
sisällettävä toimenpiteitä, joilla edistetään 
ilmastonmuutokseen sopeutumista 
koskevan politiikan täytäntöönpanoa, jotta 
vähennetään haavoittuvuutta, joka liittyy 
ilmastonmuutoksen haitallisiin 
vaikutuksiin.

Or. en

Tarkistus 89
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Pariisin ilmastosopimukseen 
perustuvien unionin sitoumusten 
noudattaminen edellyttää, että unionista 
tulee energiatehokas, vähähiilinen ja 
ilmastonmuutoksen kestävä yhteiskunta. 
Tämä puolestaan edellyttää toimia, joissa 
keskitytään erityisesti niihin aloihin, jotka 
vaikuttavat eniten tämänhetkisiin CO2-
päästöjen ja pilaantumisen tasoihin, sekä 
toimia, joiden tarkoituksena on vähentää 
fossiilisten polttoaineiden talteenottoa, 
käyttöä ja tukemista ja lopettaa se. 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 ja vaikutusten lieventämistä
koskevan politiikan täytäntöönpanoa, jotta 
vähennetään haavoittuvuutta, joka liittyy 
ilmastonmuutoksen haitallisiin 
vaikutuksiin.
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Or. fr

Tarkistus 90
Mireille D'Ornano

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Pariisin ilmastosopimukseen 
perustuvien unionin sitoumusten 
noudattaminen edellyttää, että unionista 
tulee energiatehokas, vähähiilinen ja 
ilmastonmuutoksen kestävä yhteiskunta. 
Tämä ei ole vielä läheskään toteutunut, 
mistä todisteena on esimerkiksi se, että 
vuosina 2016 ja 2017 hiilidioksidipäästöt 
lisääntyivät koko Euroopan unionissa. Se 
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. fr

Tarkistus 91
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen
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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) Pariisin ilmastosopimukseen 
perustuvien unionin sitoumusten 
noudattaminen edellyttää, että unionista 
tulee kiertotalouteen ja uusiutuvaan 
energiaan perustuva vähähiilinen ja 
ilmastonmuutoksen kestävä
energiatehokas yhteiskunta. Tämä 
puolestaan edellyttää toimia, joissa 
keskitytään erityisesti niihin aloihin, jotka 
vaikuttavat eniten tämänhetkisiin 
kasvihuonekaasupäästöjen ja 
pilaantumisen tasoihin. Näin edistetään 
vuoteen 2030 ulottuvien Euroopan 
unionin tavoitteiden, joista on sovittu 
energia- ja ilmastopolitiikkaa koskevassa 
lainsäädännössä, 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 92
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Siirtyminen puhtaaseen energiaan
edistää keskeisellä tavalla 

(8) Siirtyminen erittäin 
energiatehokkaaseen ja täysin uusiutuviin 
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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.

energialähteisiin perustuvaan 
energiajärjestelmään edistää keskeisellä 
tavalla ilmastonmuutoksen hillitsemistä, ja 
lisäksi siitä saadaan hyötyjä ympäristölle. 
Valmiuksien parantamiseen liittyvät 
toimet, joita vuoteen 2020 rahoitetaan 
Horisontti 2020 -ohjelmasta, ja joilla 
pyritään kohti erittäin energiatehokasta ja 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa 
energiajärjestelmää, olisi sisällytettävä 
ohjelmaan, koska niiden tavoitteena ei ole 
rahoittaa huippuosaamista ja luoda 
innovointia vaan helpottaa jo saatavilla 
olevan sellaisen ilmastonmuutoksen 
hillintää edistävän teknologian 
käyttöönottoa, jossa kustannukset 
vähenevät erityisesti energiatehokkuuden 
parannusten ansiosta. 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. en

Tarkistus 93
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

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 

(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 
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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.

sisällytettävä ohjelmaan, koska niiden 
tavoitteena ei ole rahoittaa 
huippuosaamista ja luoda innovointia vaan 
helpottaa jo saatavilla olevan, 
ilmastonmuutoksen hillintää edistävän 
teknologian käyttöönottoa. Ohjelmaan 
olisi otettava mukaan kaikkia alat, jotka 
osallistuvat puhtaaseen energiaan 
siirtymiseen, kuten sähköntuottajat, 
rakennukset, teollisuus, liikenne ja 
maatalous. 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. en

Tarkistus 94
Luke Ming Flanagan

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 

(8) Siirtyminen puhtaaseen energiaan, 
myös kotimaisen tuotannon ja käytön 
avulla, edistää keskeisellä tavalla 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä, ja lisäksi 
siitä saadaan hyötyjä ympäristölle. 
Valmiuksien parantamiseen liittyvät 
toimet, joita vuoteen 2020 rahoitetaan 
Horisontti 2020 -ohjelmasta ja joihin 
sisältyy edellä mainittu kotimaisen 
energian tuotanto käyttäen esimerkiksi 
aurinko- ja tuulienergiaa, olisi 
sisällytettävä ohjelmaan, koska niiden 
tavoitteena ei ole rahoittaa 
huippuosaamista ja luoda innovointia vaan 
helpottaa jo saatavilla olevan, 
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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 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. en

Tarkistus 95
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
uusiutuvia energialähteitä, 
energiatehokkuutta ja kestäviä 
energiayhteisöjä koskevan alaohjelman
tavoitteista on luoda valmiuksia 
hankkeiden kehittämistä ja yhdistämistä 
varten, jotta voidaan helpommin hyödyntää 
varoja Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista ja vauhdittaa 
investointeja uusiutuvaan energiaan ja 
energiatehokkuuteen myös käyttämällä 
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InvestEU-ohjelman rahoitusvälineitä.

Or. en

Tarkistus 96
Luke Ming Flanagan

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 rakennusten 
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

Tarkistus 97
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

(9 a) Life-ohjelmalla on suuri 
potentiaali tukea hankkeita, joissa 
testataan tai esitellään ekoinnovaatioita 
tai luontopohjaisia ratkaisuja, jotka 
tuovat luontoon ja luonnon 
ominaisuuksiin liittyviä ratkaisuja ja 
prosesseja kaupunkialueille, maisemiin ja 
merimaisemiin ja tuottavat samalla 
sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä. Tässä 
yhteydessä on olennaisen tärkeää 
varmistaa johdonmukaisuus tutkimus- ja 
innovointiohjelmien, myös Euroopan 
horisontti -ohjelman, kanssa ja helpottaa 
sellaisten kansallisten viitekehysten laajaa 
käyttöönottoa, jotka mahdollistavat 
luonnonsuojelun, vihreän 
infrastruktuurin kehittämisen, kestävän 
maankäytön, maatalouden sekä metsän, 
maaperän ja vesivarojen hallinnan

Or. en

Tarkistus 98
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

(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 
lainsäädännön ja hiilestä irtautumista 
koskevan politiikan täytäntöönpanolle, 
myös ottamalla käyttöön ja soveltamalla
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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.

Euroopan horisontti -ohjelman tutkimus- ja 
innovointituloksia muun muassa 
integroidun kaupunkisuunnittelun ja eri 
alojen välisen maisemasuunnittelun 
aloilla ja helpottamalla niiden 
käyttöönottoa suuremmassa mittakaavassa 
silloin, kun siten voidaan helpottaa 
puuttumista ympäristöön, ilmastoon, 
kestävään kulutukseen ja tuotantoon, 
elintarviketurvaan 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

Tarkistus 99
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden sisällyttämiseksi ja 
integroimiseksi muuhun politiikkaan. 
Ohjelman olisi sen vuoksi toimittava 
katalyyttina, jotta voidaan puuttua 
ympäristöpolitiikan täytäntöönpanon 
arvioinnissa havaittuihin horisontaalisiin 
ja systeemisiin haasteisiin sekä 
täytäntöönpanon puutteiden perimmäisiin 
syihin ja saavuttaa tarvittava edistyminen 
valmiuksien kehittämisen, uusien 
lähestymistapojen kehittämisen, 
testaamisen ja toistamisen avulla, 
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poistetaan erilaiset esteet 
ympäristölainsäädännön edellyttämien 
keskeisten suunnitelmien tehokkaalle 
täytäntöönpanolle.

tukemalla yhteensopivaa politiikan 
kehittämistä, seurantaa ja 
uudelleentarkastelua, hyvää hallintotapaa 
ja valistustoimia sekä parantamalla 
sidosryhmien, myös alue- ja 
paikallisviranomaisten, 
kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja 
yritysten, osallistumista, saamalla liikkeelle 
investointeja kaikista unionin 
investointiohjelmista tai muista 
rahoituslähteistä ja tukemalla toimia, joilla 
poistetaan erilaiset esteet voimassaolevan 
ympäristölainsäädännön tehokkaalta 
täytäntöönpanolta.

_________________ _________________

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. en

Tarkistus 100
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 

(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 
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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.

uusia lähestymistapoja, tukemalla 
politiikan kehittämistä, seurantaa ja 
uudelleentarkastelua, edistämällä 
tietoisuuden lisäämistä ja viestintää, 
kehittämällä hyvää hallintotapaa,
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. en

Tarkistus 101
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

(13) Luonnon monimuotoisuuden 
vähenemisen ja luonnonpääoman ja 
ekosysteemipalvelujen heikkenemisen 
pysäyttäminen ja tämän suuntauksen 
kääntäminen, myös merien ja makean 
veden 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 
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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.

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 ja jäsenvaltioiden olisi 
järjestelmällisesti seurattava luonnon 
monimuotoisuuteen liittyviä kulujaan 
kaikkien rahoitusvälineiden osalta sekä 
etu- että jälkikäteen yhdistämällä ylhäältä 
alas- ja alhaalta ylös -lähestymistapoja 
muun muassa täyttääkseen biologista 
monimuotoisuutta koskevasta 
yleissopimuksesta johtuvat 
raportointivelvollisuutensa. Lisäksi olisi 
täytettävä seurantavaatimukset, jotka 
sisältyvät muuhun asiaa koskevaan unionin 
lainsäädäntöön.

_________________ _________________

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 

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 
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317, 4.11.2014, s. 35). 317, 4.11.2014, s. 35).

Or. en

Tarkistus 102
Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, 
Renaud Muselier, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

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 

(13) Luonnon monimuotoisuuden 
vähenemisen ja ekosysteemien 
heikkenemisen pysäyttäminen ja tämän 
suuntauksen kääntäminen, myös merien 
ekosysteemien osalta, sekä tämän rinnalla 
eläimistöä ja kasvistoa koskevan 
asianmukaisen hallinnan kanssa 
erityisesti tiettyjen lajien, kuten suurten 
lihansyöjien, osalta, jotka kärsivät liian 
suurista populaatioista, 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 
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lainsäädäntöön. monimuotoisuuteen liittyviä menoja, jotta 
täytetään sen biologista monimuotoisuutta 
koskevasta yleissopimuksesta johtuvat 
raportointivelvollisuudet. Lisäksi olisi 
täytettävä seurantavaatimukset, jotka 
sisältyvät muuhun asiaa koskevaan unionin 
lainsäädäntöön.

_________________ _________________

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. fr

Tarkistus 103
Luke Ming Flanagan

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 

(13) Luonnon monimuotoisuuden 
vähenemisen pysäyttäminen ja tämän 
suuntauksen 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 
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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.

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 pienissä yrityksissä
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.

_________________ _________________

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
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Tarkistus 104
Mireille D'Ornano

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 
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 

(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 
täyttämiseen. Ohjelma voi osaltaan
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 
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strategisessa suunnitelmassa, että Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston varoista käytetään tietty 
osuus antamaan tukea toimille, jotka 
täydentävät tässä asetuksessa määritettyjä 
strategisia luontohankkeita.

strategisessa suunnitelmassa, että Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston varoista käytetään tietty 
osuus antamaan tukea toimille, jotka 
täydentävät tässä asetuksessa määritettyjä 
strategisia luontohankkeita.

Or. fr

Tarkistus 105
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

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 
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 

(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 
täyttämiseen, samalla kun otetaan 
huomioon unionin kullekin rahastolle 
määrittelemät alakohtaiset poliittiset 
tavoitteet ja tukikelpoisuusperusteet ja 
varmistetaan, että rahoituslähteet 
täydentävät toisiaan. Ohjelmassa voidaan 
edelleen parantaa tällaisen 
valtavirtaistamisen tehokkuutta strategisilla 
luontohankkeilla, jotka on omistettu 
luontoa ja luonnon monimuotoisuutta 
koskevan unionin lainsäädännön ja 
politiikan täytäntöönpanon 
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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.

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 YMP:aa
koskevassa strategisessa suunnitelmassa, 
että Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston varoista käytetään tietty 
osuus antamaan tukea toimille, jotka 
täydentävät tässä asetuksessa määritettyjä 
strategisia luontohankkeita edellyttäen, että 
asetuksessa (EU) .../... [asetus YMP:n 
strategisista suunnitelmista] määritellyt ja 
YMP:n kansallisissa strategisissa 
suunnitelmissa täydennetyt 
kelpoisuuskriteerit täyttyvät.

Or. fr

Tarkistus 106
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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. 

(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. 



AM\1166178FI.docx 41/116 PE629.443v01-00

FI

Keskeiset unionin rahoitusvälineet, 
mukaan lukien [Euroopan 
aluekehitysrahasto, koheesiorahasto, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto sekä Euroopan meri- ja 
kalatalousrahasto], voivat antaa 
merkittävän panoksen näiden tarpeiden 
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.

Keskeiset unionin rahoitusvälineet, 
mukaan lukien [Euroopan 
aluekehitysrahasto, koheesiorahasto, 
maataloustukirahasto, Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahasto 
sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahasto], 
voivat antaa merkittävän panoksen näiden 
tarpeiden täyttämiseen sillä edellytyksellä, 
että kaikilla näillä rahoitusvälineillä on 
asianmukaiset kestävyystakeet ja että 
niillä puututaan asianmukaisesti 
ympäristön pilaantumista aiheuttaviin 
tekijöihin ja ilmastonmuutokseen.
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
maataloustukirahaston ja Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston varoista käytetään tietty 
osuus antamaan tukea toimille, jotka 
täydentävät tässä asetuksessa määritettyjä 
strategisia luontohankkeita.

Or. en

Tarkistus 107
Younous Omarjee
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Euroopan unionin syrjäisimpien 
alueiden osuus koko maailman 
biologisesta monimuotoisuudesta on 
merkittävä (noin 20 prosenttia 
koralliriuttalaguuneista ja 
koralliriutoista), ja ilmaston 
lämpenemisen ja biologisen 
monimuotoisuuden heikkenemisen 
katastrofaaliset ja peruuttamattomat 
vaikutukset kohdistuvat niihin muita 
Euroopan alueita voimakkaammin. 
Syrjäisimpiä alueita varten tarvitaan siis 
erityiset vähimmäismäärärahat, ja tämä 
pätee erityisesti Ranskan syrjäisimpiin 
alueisiin, jotka jätettiin perusteettomasti 
unionin luontotyyppidirektiivin 
ulkopuolelle, joten niihin ei sovelleta 
lajien ja asuinpaikkojen suojelemista 
koskevaa sitovaa sääntelykehystä. Ne 
eivät myöskään saa Natura 2000 -varoja, 
vaikka ne ovat kaikki koko maailman 
luonnon monimuotoisuuden keskuksia ja 
eräät niistä on jo luokiteltu ja eräitä 
ollaan luokittelemassa Unescon 
maailmanperintökohteiksi Ranskan 
syrjäisimpiä alueita ei ole kohdeltu 
oikeudenmukaisesti, kun eurooppalaisista 
rahastoista on kohdennettu varoja 
kyseisten alueiden luonnon 
monimuotoisuuden suojelemiseen. 
Vähintään 2 prosenttia Life-ohjelman 
rahoituksesta olisi osoitettava 
syrjäisimmille alueille, jotta voitaisiin 
suojella niiden mittaamattoman arvokasta 
biologista monimuotoisuutta, ja 
vähintään 1 prosentti rahoituksesta olisi 
osoitettava Ranskan syrjäisimmille 
alueille, jotta voitaisiin korvata menetetyt 
vuodet.

Or. fr
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Tarkistus 108
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, 
Pilar Ayuso, Ricardo Serrão Santos, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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 
asianmukaista, että ohjelmaa jatketaan ja 
siitä rahoitetaan pieniä avustuksia 
luonnon monimuotoisuutta varten sekä 
syrjäisimmillä alueilla että merentakaisissa 
maissa ja alueilla.

(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:n valmistelevan toimen, 
joka hyväksyttiin vuonna 2011, ja sitä 
seuraavilla BEST 2.0 - ja BEST EUP 
-ohjelmien avulla BEST on auttanut 
lisäämään tietoisuutta unionin 
syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten 
maiden ja alueiden ekologisesta 
merkityksestä ja niiden keskeisestä 
roolista maailmanlaajuisen luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämisessä. Sen 
tuella on perustettu 90 hanketta, joiden 
avulla Euroopan unioni voi antaa suoraa 
tukea paikallisille sidosryhmille. 
Euroopan luonnon monimuotoisuudesta 
80 prosenttia on Euroopan 
merentaikaisissa maissa ja 
merentakaisilla alueilla, ja komission 
vaikutustenarviointitutkimuksen mukaan 
näillä alueilla toteutettaviin hankkeisiin 
myönnettävän rahoitustuen tarve on 8 
miljoonaa euroa vuodessa. Vuosina 2017 
ja 2018 antamissaan ministerijulistuksissa 
unionin merentakaiset maat ja alueet ovat 
ilmaisseet arvostavansa kyseistä pienten 
avustusten järjestelmää luonnon 
monimuotoisuutta varten. Siksi on 
asianmukaista sisällyttää BEST-aloite 
tähän ohjelmaan, mukaan lukien 
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valmiuksien kehittäminen ja rahoitettujen 
toimien pääomittaminen sekä 
syrjäisimmillä alueilla että merentakaisissa 
maissa ja merentakaisilla alueilla.

Or. fr

Tarkistus 109
Younous Omarjee

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 
asianmukaista, että ohjelmaa jatketaan ja 
siitä rahoitetaan pieniä avustuksia 
luonnon monimuotoisuutta varten sekä 
syrjäisimmillä alueilla että 
merentakaisissa maissa ja alueilla.

(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, mutta sillä ei ole juurikaan 
edistetty luonnon monimuotoisuuden 
suojelemista. Se ei riitä alkuunkaan 
luonnon monimuotoisuuden häviämisen 
torjumiseen kyseisillä alueilla. Toimesta 
olisi siksi tehtävä pysyvämpi 
sisällyttämällä se Life-ohjelmaan ja 
lisäämällä sen määrärahoja. Tällä ei 
kuitenkaan korvata Life-ohjelmasta 
syrjäisimmille alueille myönnettäviä 
muita varoja.

Or. fr
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Tarkistus 110
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Samalla tavalla kuin kaikissa 
unionin käyttöön asettamissa varoissa, 
Life-ohjelmassa on otettava huomioon 
saaristoasemassa olevat EU:n alueet 
riippumatta siitä, ovatko ne unionin 
merentakaisia alueita vai eivät, sekä 
niihin liittyvät mahdolliset ongelmat. 
Useat tutkimukset osoittavat, että 
ilmastonmuutos vaikuttaa erityisen 
voimakkaasti saarialueisiin, mikä johtuu 
pääasiassa merenpinnan noususta. 
Merenpinnan kohoamisen asettamien 
haasteiden lisäksi Välimeri kärsii 
happamoitumisesta, joka johtuu 
ilmakehässä olevan hapen imeytymisestä 
ja vaikuttaa myös saarialueisiin.

Or. es

Tarkistus 111
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Välimeren alueella oli kesällä 
2018 äärimmäisiä sääilmiöitä, joissa 
esiintyi voimakkaiden trooppisten 
myrskyjen piirteitä. Aiheutuneet vahingot 
olivat äärimmäisen vakavia, ja jopa 
ihmishenkiä menetettiin. Sen lisäksi, että 
yksittäisiä katastrofeja varten on tarjolla 
ylimääräistä rahoitusta, näihin 
tapahtumiin on sovellettava 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa 
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Euroopan unionin ilmastonmuutokseen 
sopeutumista koskevan strategian 
puitteissa.

Or. es

Tarkistus 112
Mireille D'Ornano

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 
roskaantumisen aiheuttamaan 
ongelmaan.

(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 lisätään kierrätetyn muovijätteen 
määrää ja puututaan erityisesti merten 
roskaantumiseen, joka tällä hetkellä 
aiheuttaa ympäristön vakavan hätätilan.

Or. fr

Tarkistus 113
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
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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 
roskaantumisen aiheuttamaan ongelmaan.

(16) Resurssitehokkaan kiertotalouden 
edistäminen edellyttää ajattelutavan 
muutosta siinä, miten materiaaleja ja 
tuotteita, myös muoveja, suunnitellaan, 
tuotetaan, kulutetaan ja hävitetään. 
Ohjelmalla olisi edistettävä siirtymistä 
resurssitehokkaaseen kiertotalousmalliin 
erilaisille toimijoille (yritykset, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt, 
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 jätehierarkian ja 
kestävän jätehuollon sekä jätteen 
syntymisen ehkäisemistä koskevien 
suunnitelmien täytäntöönpanemiseksi. 
Tukemalla muovistrategian 
täytäntöönpanoa voidaan toteuttaa toimia, 
joilla puututaan erityisesti merten ja 
makean veden roskaantumisen 
aiheuttamaan ongelmaan.

Or. en

Tarkistus 114
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Ympäristönsuojelun korkea taso 
on olennaisen tärkeä EU:n kansalaisten 
terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. 
Ohjelmalla olisi tuettava unionin 
tavoitetta tuottaa ja käyttää kemikaaleja 
tavalla, jolla minimoidaan merkittävät 
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haitalliset vaikutukset ihmisten terveyteen 
ja ympäristöön sekä laatia myrkytöntä 
ympäristöä koskeva unionin strategia. 
Ohjelmalla olisi lisäksi tuettava toimia, 
joilla helpotetaan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY 
(meludirektiivi) täytäntöönpanoa, jotta 
saavutetaan melutasot, jotka eivät aiheuta 
ihmisen terveyteen kohdistuvia 
merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ja 
riskejä.

Or. en

Tarkistus 115
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Simona Bonafè, Monika Beňová, Damiano 
Zoffoli

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

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.

(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

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. 
Näissä ilmanlaadun parantamiseen 
tähtäävissä toimissa olisi otettava 
huomioon kasvihuonekaasupäästöjen 
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vähentämisvaatimukset ja pitkän 
aikavälin tarve 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. en

Tarkistus 116
Mireille D'Ornano

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

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 

(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. Suurissa asutuskeskuksissa 
toteutetut tutkimukset kuitenkin osoittavat 
usein, että edistystä ei ole tapahtunut tai 
jopa että ilman pilaantuminen on 
lisääntynyt. Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä (EU) 2016/228426

painotetaan roolia, joka unionin 
rahoituksella voi olla puhtaan ilman 
tavoitteiden saavuttamisessa. Tämän 
vuoksi ohjelmalla olisi tuettava hankkeita, 
mukaan lukien strategiset integroidut 
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-lainsäädännön täytäntöönpanolle 
paikallisella, alueellisella, monen alueen, 
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

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.

_________________ _________________

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. fr

Tarkistus 117
Younous Omarjee

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

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 

(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

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 
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paikallisella, alueellisella, monen alueen, 
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

paikallisella, alueellisella, monen alueen, 
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. 
Ohjelmassa olisi asetettava etusijalle 
sellaisten toimien rahoitus, joilla 
puututaan samanaikaisesti sekä 
ilmastonmuutokseen että ilmanlaatuun.

_________________ _________________

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. fr

Tarkistus 118
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

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 

(17) Unionin pitkän aikavälin 
tavoitteena ilmaa koskevaa politiikkaa 
varten on saavuttaa sellaiset ilmanlaadun 
tasot, jotka eivät aiheuta merkittäviä 
kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen, 
ympäristöön ja luonnon 
monimuotoisuuteen. Ihmiset ovat hyvin 
tietoisia ilman epäpuhtauksista ja odottavat 
viranomaisten toimivan. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
(EU) 2016/228426 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 
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paikallisella, alueellisella, monen alueen, 
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

-lainsäädännön täytäntöönpanolle 
paikallisella, alueellisella, monen alueen, 
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

_________________ _________________

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. en

Tarkistus 119
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Simona Bonafè, Monika Beňová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä ilman epäpuhtauksien 
lähteiden, kuten kotitalouksien fossiilisia 
polttoaineita käyttävien lämmityslaitteiden 
ja fossiilisiin polttoaineisiin perustuvien 
voimalaitosten, vähentämisen 
edistämiseen. Ilman epäpuhtauksiin 
liittyvän ongelman ratkaisemiseksi olisi 
pyrittävä siirtymään uusiutuvien 
energialähteiden käyttöön ja siten 
suosimaan pitkän aikavälin näkymiä.

Or. en

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.
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Tarkistus 120
Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Direktiivillä 2000/60/EY 
vahvistetaan puitteet unionin pintavesien, 
rannikkovesien, jokisuiden 
vaihettumisalueiden ja pohjaveden 
suojelulle. Direktiivin tavoitteita tuetaan 
suunnitelmalla Euroopan vesivarojen 
turvaamiseksi27. Sen mukaan tarvitaan 
entistä parempaa täytäntöönpanoa ja 
vesipolitiikan tavoitteiden laajempaa
integrointia osaksi muita politiikan aloja. 
Ohjelmalla olisi sen vuoksi tuettava 
hankkeita, jotka vaikuttavat direktiivin 
2000/60/EY ja muun sellaisen unionin 
vesilainsäädännön tehokkaaseen 
täytäntöönpanoon, jolla saavutetaan 
unionin vesimuodostumien hyvä tila 
soveltamalla, kehittämällä ja toistamalla 
parhaita käytäntöjä sekä aktivoimalla 
muihin unionin ohjelmiin tai 
rahoituslähteisiin perustuvia täydentäviä 
toimia.

(18) Direktiivillä 2000/60/EY 
vahvistetaan puitteet unionin pintavesien, 
rannikkovesien, jokisuiden 
vaihettumisalueiden ja pohjaveden 
suojelulle. Tässä yhteydessä tarvitaan 
kattavaa ja riippumatonta tutkimusta, 
jotta saadaan selville vaikutukset, joita 
”hydraulisella murtamisella” on kyseisiin 
vesiin. Direktiivin tavoitteita tuetaan 
suunnitelmalla Euroopan vesivarojen 
turvaamiseksi27. Sen mukaan tarvitaan 
entistä parempaa täytäntöönpanoa ja 
vesipolitiikan tavoitteiden laajempaa 
integrointia osaksi muita politiikan aloja. 
Ohjelmalla olisi sen vuoksi tuettava 
hankkeita, jotka vaikuttavat direktiivin 
2000/60/EY ja muun sellaisen unionin 
vesilainsäädännön tehokkaaseen 
täytäntöönpanoon, jolla saavutetaan 
unionin vesimuodostumien hyvä tila 
soveltamalla, kehittämällä ja toistamalla 
parhaita käytäntöjä sekä aktivoimalla 
muihin unionin ohjelmiin tai 
rahoituslähteisiin perustuvia täydentäviä 
toimia.

_________________ _________________

27 COM(2012) 673 final. 27 COM(2012) 673 final.

Or. en

Tarkistus 121
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(18) Direktiivillä 2000/60/EY 
vahvistetaan puitteet unionin pintavesien, 
rannikkovesien, jokisuiden 
vaihettumisalueiden ja pohjaveden 
suojelulle. Direktiivin tavoitteita tuetaan 
suunnitelmalla Euroopan vesivarojen 
turvaamiseksi27. Sen mukaan tarvitaan 
entistä parempaa täytäntöönpanoa ja 
vesipolitiikan tavoitteiden laajempaa 
integrointia osaksi muita politiikan aloja. 
Ohjelmalla olisi sen vuoksi tuettava 
hankkeita, jotka vaikuttavat direktiivin 
2000/60/EY ja muun sellaisen unionin 
vesilainsäädännön tehokkaaseen 
täytäntöönpanoon, jolla saavutetaan 
unionin vesimuodostumien hyvä tila 
soveltamalla, kehittämällä ja toistamalla 
parhaita käytäntöjä sekä aktivoimalla 
muihin unionin ohjelmiin tai 
rahoituslähteisiin perustuvia täydentäviä 
toimia.

(18) Direktiivillä 2000/60/EY 
vahvistetaan puitteet unionin pintavesien, 
rannikkovesien, jokisuiden 
vaihettumisalueiden ja pohjaveden 
suojelulle. Direktiivin tavoitteita tuetaan 
suunnitelmalla Euroopan vesivarojen 
turvaamiseksi27. Sen mukaan tarvitaan 
entistä parempaa täytäntöönpanoa ja 
vesipolitiikan tavoitteiden laajempaa 
integrointia osaksi muita politiikan aloja. 
Ohjelmalla olisi sen vuoksi tuettava 
hankkeita, joilla parannetaan vesivarojen 
eheyttä ja jotka vaikuttavat direktiivin 
2000/60/EY ja muun sellaisen unionin 
vesilainsäädännön tehokkaaseen 
täytäntöönpanoon, jolla saavutetaan 
unionin vesimuodostumien hyvä tila 
soveltamalla, kehittämällä ja toistamalla 
parhaita käytäntöjä sekä aktivoimalla 
muihin unionin ohjelmiin tai 
rahoituslähteisiin perustuvia täydentäviä 
toimia.

_________________ _________________

27 COM(2012) 673 final. 27 COM(2012) 673 final.

Or. en

Tarkistus 122
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Yhteisellä maatalouspolitiikalla on 
ratkaiseva merkitys unionin ympäristöä, 
luonnon monimuotoisuutta, ilmastoa ja 
kestävyyttä koskevien tavoitteiden 
saavuttamisessa. Komissio ei ole 
toteuttanut YMP:n järjestelmällistä 
arviointia, ns. kuntotarkastusta, vaikka 
keskeiset sidosryhmät, kuten REFIT-
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foorumi, ovat sitä pontevasti vaatineet. 
Äskettäinen komission parempaa 
sääntelyä koskevien sääntöjen jälkeen 
tehty näyttöön perustuva tutkimus28 a

osoittaa sitä paitsi selvästi, että YMP:n 
ympäristösitoumus ei riitä pysäyttämään 
luonnon monimuotoisuuden vähenemistä 
tai ympäristön tilan heikkenemistä. 
YMP:ssä ei käsitellä asianmukaisesti 
kestävän kehityksen tavoitteita. 
Nykyisessä muodossaan YMP ei tarjoa 
riittäviä ekosysteemipalveluja EU:ssa ja 
sen avulla ei pystytä täysin vastaamaan 
ilmastonmuutokseen asettamiin 
haasteisiin.
YMP:n yhteisvaikutusten avulla 
varmistetaan, että perusteellisen 
uudistamisen jälkeen YMP vastaa 
paremmin nykyisiä haasteita, että 
resurssit siirretään pois suorista tuista, 
jotka eivät ole sen enempää tehokkaita 
kuin perusteltujakaan, ja että viljelijöitä, 
jotka sitoutuvat kestäviin 
maatalouskäytäntöihin ja edistävät 
aktiivisesti luonnon monimuotoisuutta ja 
ympäristötavoitteita muun muassa Natura 
2000 -alueen hallinnon, ekojärjestelmien 
ja luonnonmukaisen maatalouden avulla, 
palkitaan paremmin.

_________________

28 a G.Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. 
Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. 
Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. 
Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, 
J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. 
Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, 
S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-
Höfer ja Y. Zinngrebe (2017). Is the CAP 
Fit for purpose? An evidence based 
fitness-check assessment. Leipzig, 
German Centre for Integrative 
Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-
Leipzig.

Or. en

Tarkistus 123
Benedek Jávor
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b) Maatalousalueilla sijaitsevien 
Natura 2000 -alueiden suojelun taso on 
tätä nykyä heikko, mikä tarkoittaa, että 
kyseiset alueet ovat edelleen suojelun 
tarpeessa.

Nykyiset Natura 2000 -alueita koskevat 
YMP-tuet ovat tehokkain keino säilyttää 
maatalousalueiden biologinen 
monimuotoisuus28 a. Kyseiset tuet ovat 
kuitenkin riittämättömiä, eikä niiden arvo 
yhteiskunnalle ole suuri. Natura 2000 
-alueita koskevia YMP-tukia olisi näin 
ollen lisättävä, jotta voidaan luoda 
kannustimia kyseisten alueiden 
ympäristönsuojelun tehostamiseksi.

_________________

28 a G.Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. 
Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. 
Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. 
Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, 
J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. 
Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, 
S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-
Höfer ja Y. Zinngrebe (2017). Is the CAP 
Fit for purpose? An evidence based 
fitness-check assessment. Leipzig, 
German Centre for Integrative 
Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-
Leipzig. 

Or. en

Tarkistus 124
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
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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, biologista 
monimuotoisuutta, ilmastonmuutosta sekä
siirtymistä nollanettopäästöiseen
yhteiskuntaan koskevan hallinnon 
parantaminen edellyttää monentasoista, 
vankkoja ja näyttöön pohjautuvia 
menettelyjä hyödyntävää lähestymistapaa 
ja laajempaa sitoutumista, myös 
paikallisten ja alueellisten viranomaisten 
ja kansalaisyhteiskunnan osalta, asiaan 
liittyvien politiikkojen valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon sekä kansalaisten 
tietoisuuden lisäämistä. Tällä ohjelmalla 
olisikin tuettava aiempaa enemmän 
sellaisten valtioista riippumattomien 
järjestöjen ja voittoa tavoittelemattomien 
yhteisöjen verkoston toimintaa, jotka 
pyrkivät edistämään unionin yleistä etua 
ja jotka toimivat ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristötoimien alalla. Tässä suhteessa 
tavanomaiset hankkeet ovat erityisen 
tärkeitä, ja siksi tekniset yksityiskohdat, 
hankkeiden vähimmäiskokonaismäärä 
mukaan luettuna, olisi määritettävä siten, 
että valtioista riippumattomien järjestöjen 
mahdollisuudet osallistua ohjelmaan ovat 
hyvät.

Or. en

Tarkistus 125
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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, 

(20) Ympäristöä, ilmastonmuutosta ja 
tähän liittyvää siirtymistä puhtaaseen 
energiaan koskevien asioiden hallinnon 
parantaminen edellyttää 
kansalaisyhteiskunnan osallistumista siten, 
että lisätään yleisön tietoisuutta myös 
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kuluttajien osallistumista ja sidosryhmien, 
myös valtioista riippumattomien 
järjestöjen, osallistumisen laajentamista,
siten, että järjestetään tähän liittyviä 
politiikkoja koskeva kuuleminen ja 
pannaan kyseiset politiikat täytäntöön.

sellaisen viestintästrategian avulla, jossa 
otetaan huomioon uudet viestimet ja 
sosiaaliset verkostot ja jossa lisätään ja 
laajennetaan kuluttajien ja sidosryhmien, 
myös valtioista riippumattomien 
järjestöjen, osallistumista siten, että 
järjestetään tähän liittyviä politiikkoja 
koskeva kuuleminen ja pannaan kyseiset 
politiikat täytäntöön.

Or. en

Perustelu

On tärkeää tuoda esiin nykyaikaisen viestinnän tarve.

Tarkistus 126
Luke Ming Flanagan

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, ilmastonmuutosta ja 
tähän liittyvää siirtymistä puhtaaseen 
energiaan koskevien asioiden hallinnon 
parantaminen on mahdotonta ilman
kansalaisyhteiskunnan sitoutumista ja 
kokonaisvaltaista osallistumista 
hankkeeseen. Tämä voidaan saavuttaa 
lisäämällä yleisön tietoisuutta, 
huolehtimalla kuluttajien osallistumisesta
ja laajentamalla sidosryhmien, myös 
valtioista riippumattomien järjestöjen, 
osallistumista tähän liittyviä politiikkoja 
koskevaan kuulemiseen sekä panemalla
kyseiset politiikat täytäntöön.

Or. en

Tarkistus 127
György Hölvényi

Ehdotus asetukseksi
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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, 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, 
kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen, 
osallistumisen laajentamista, siten, että 
järjestetään tähän liittyviä politiikkoja 
koskeva kuuleminen ja pannaan kyseiset 
politiikat täytäntöön.

Or. hu

Tarkistus 128
Elisabetta Gardini

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, ilmastonmuutosta ja 
tähän liittyvää siirtymistä puhtaaseen 
energiaan koskevien asioiden hallinnon 
parantaminen edellyttää yleisön 
tietoisuuden lisäämistä, kuluttajien 
osallistumista ja sidosryhmien, erityisesti 
kansalaisjärjestöjen, kirkkojen sekä 
uskonnollisten yhdistysten tai yhteisöjen, 
osallistumisen laajentamista, siten, että 
järjestetään tähän liittyviä politiikkoja 
koskeva kuuleminen ja arvioidaan kyseisiä 
politiikkoja ja pannaan ne täytäntöön.

Or. it

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella pyritään ottamaan huomioon kirkkojen ja uskonnollisten 
yhdistysten tai yhteisöjen keskeinen rooli ympäristöpolitiikassa. Sillä pyritään myös 
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panemaan täytäntöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 17 artikla, jossa 
edellytetään, että edellä mainitut yhteisöt ja kansalaisyhteiskunnan elimet erotetaan 
toisistaan.

Tarkistus 129
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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, ilmastonmuutosta ja 
tähän liittyvää siirtymistä puhtaaseen 
energiaan koskevien asioiden hallinnon 
parantaminen edellyttää 
kansalaisyhteiskunnan sekä yhteiskunnan 
ja eri ammattialojen sidosryhmien, 
paikallisten kumppaneiden ja vaaleilla 
valittujen edustajien osallistumista yleisön 
tietoisuuden ja kuluttajien osallistumisen 
lisäämiseksi sekä sidosryhmien 
osallistumisen laajentamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 130
Michel Dantin, Renaud Muselier, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, 
Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Ohjelmalla olisi autettava 
toimijoita ja alueita vahvistamaan 
selviytymiskykyään tukemalla 
rannikkoalueiden sopeutumista 
ilmastonmuutokseen koskevien 
paikallisten ja alueellisten strategioiden 
kehittämistä ja täytäntöönpanoa.
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Or. fr

Tarkistus 131
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Vaikka hallinnon parantamisen 
kaikilla tasoilla tulisi olla monialainen 
tavoite kaikille ohjelman alaohjelmille, 
ohjelmalla olisi tuettava ympäristöhallintoa 
koskevan horisontaalisen lainsäädännön 
kehittämistä ja täytäntöönpanoa, mukaan 
lukien lainsäädäntö, jolla pannaan 
täytäntöön Yhdistyneiden kansakuntien 
Euroopan talouskomission (UNECE) 
yleissopimus tiedon saannista, kansalaisten 
osallistumisoikeudesta päätöksentekoon 
sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-
oikeudesta ympäristöasioissa29.

(21) Vaikka hallinnon parantamisen 
kaikilla tasoilla tulisi olla monialainen 
tavoite kaikille ohjelman alaohjelmille, 
ohjelmalla olisi tuettava erityisesti 
ympäristöhallintoa koskevan 
horisontaalisen lainsäädännön kehittämistä
ja täytäntöönpanoa sekä ympäristö- ja 
ilmastoalaa koskevan unionin säännöstön 
tehokasta noudattamista ja 
täytäntöönpanoa, mukaan lukien 
lainsäädäntö, jolla pannaan täytäntöön 
Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan 
talouskomission (UNECE) yleissopimus 
tiedon saannista, kansalaisten 
osallistumisoikeudesta päätöksentekoon 
sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-
oikeudesta ympäristöasioissa29, myös 
Århusin yleissopimuksen valvontakomitea 
huomioon ottaen29 a.
Ohjelmalla olisi erityisesti tuettava 
yhteistyöfoorumeiden kehittämistä sekä 
sellaisten parhaiden käytäntöjen 
jakamista, jotka koskevat ympäristö- ja 
ilmastopolitiikkojen ja -lainsäädännön 
noudattamisen ja täytäntöönpanon 
tehostamista, mukaan luettuina 
tuomareille ja julkisille syyttäjille 
tarkoitetut koulutusohjelmat sekä toimet 
tietoisuuden lisäämiseksi 
mahdollisuuksista saada tietoa ympäristö-
ja ilmastoasioista sekä niihin liittyvistä 
muutoksenhakukeinoista.

_________________ _________________

29 EYVL L 124, 17.5.2005, s. 4. 29 EYVL L 124, 17.5.2005, s. 4.

29 a EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13–19.
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Or. en

Tarkistus 132
Soledad Cabezón Ruiz

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) Life-ohjelmalla olisi autettava 
markkinatoimijoita valmistautumaan ja 
tuettava niitä siirtymisessä kohti puhdasta, 
kiertotalouteen perustuvaa, 
energiatehokasta, uusiutuvaan energiaan 
perustuvaa, 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. Siirtyminen puhtaaseen 
energiaan -alaohjelman piiriin olisi 
otettava energiatehokkuuden kannalta 
merkitykselliset loppuenergiaa kuluttavat 
alat, kuten kiinteistö-, palvelu-, teollisuus 
ja liikennealat, ja siinä olisi otettava 
huomioon myös uusiutuvan energian 
käytön integrointi kyseisillä aloilla.

Or. en

Tarkistus 133
Nicola Caputo, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika Beňová, Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
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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) Life-ohjelmalla olisi autettava 
markkinatoimijoita valmistautumaan ja 
tuettava niitä siirtymisessä kohti puhdasta, 
kiertotalouteen perustuvaa, 
energiatehokasta, uusiutuvaan energiaan 
perustuvaa, 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. Siirtyminen puhtaaseen 
energiaan -alaohjelman piiriin olisi 
otettava loppuenergiaa kuluttavat alat, 
kuten kiinteistö-, palvelu-, teollisuus ja 
liikennealat, jotta edistetään 
energiatehokkuutta ja uusiutuvan 
energian käyttöä.

Or. en

Tarkistus 134
Luke Ming Flanagan

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 

(22) Ohjelmalla olisi autettava 
markkinatoimijoita valmistautumaan ja 
tuettava niitä siirtymisessä kohti puhdasta, 
kiertotalouteen perustuvaa, 
energiatehokasta, vähähiilistä ja 
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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.

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. Samalla olisi unionin 
tasolla pyrittävä siirtämään sekä 
tuotantoa että kulutusta kohti 
ilmastoystävällisempää kasvipohjaista 
ruokavaliota ja vastaavasti vähentämään 
lihantuotantoa ja -kulutusta.

Or. en

Tarkistus 135
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

(22) Ohjelmalla olisi autettava 
markkinatoimijoita valmistautumaan ja 
tuettava niitä siirtymisessä kohti kestävää, 
kiertotalouteen perustuvaa, resurssi- ja 
energiatehokasta, nollanettopäästöistä ja 
ilmastonmuutoksen kestävää taloutta 
testaamalla uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia, parantamalla 
ammattimaisia taitoja, helpottamalla 
kuluttajien mahdollisuuksia saada kestäviä 
tuotteita ja palveluja ja testaamalla uusia 
menetelmiä, joilla mukautetaan olemassa 
olevia prosesseja ja 
liiketoimintaympäristöä. Jotta tuetaan 
kestävien ratkaisujen laajaa käyttöönottoa 
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liiketoimintaympäristöä. Jotta tuetaan 
kestävien ratkaisujen laajaa käyttöönottoa 
markkinoilla, olisi edistettävä yleistä 
yleisön hyväksyntää ja kuluttajien 
osallistumista.

markkinoilla, olisi edistettävä yleistä 
yleisön hyväksyntää ja kuluttajien 
osallistumista.

Or. en

Tarkistus 136
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Unionin tasolla suuret investoinnit 
ympäristö- ja ilmastotoimiin rahoitetaan 
pääasiassa suurista unionin 
rahoitusohjelmista (valtavirtaistaminen). 
Katalyyttisen roolinsa perusteella 
ohjelmassa kehitetyillä strategisilla 
integroiduilla hankkeilla ja strategisilla 
luontohankkeilla olisi saatava aikaan 
rahoitusmahdollisuuksia kyseisistä 
rahoitusohjelmista sekä muista 
rahoituslähteistä, kuten kansallisista 
rahastoista, ja luotava synergiaa.

(23) Unionin tasolla suuret investoinnit 
ympäristö- ja ilmastotoimiin rahoitetaan 
pääasiassa suurista unionin 
rahoitusohjelmista.
Siksi on keskeisen tärkeää tehostaa 
valtavirtaistamistoimia, varmistaa, että 
unionin muissa rahoitusohjelmissa on 
otettu huomioon kestävyyteen, luonnon 
monimuotoisuuteen tai ilmastoon liittyvät 
näkökohdat, ja liittää kestävyystakeet 
kaikkiin EU:n välineisiin. Komissiolla 
olisi oltava toimivalta hyväksyä yhteinen 
menetelmä ja ryhtyä vaikuttaviin toimiin 
sen varmistamiseksi, että unionin muut 
ohjelmat ja toimintapolitiikat eivät
vaikuta kielteisesti Life-ohjelman 
hankkeisiin. Katalyyttisen roolinsa 
perusteella ohjelmassa kehitetyillä 
strategisilla integroiduilla hankkeilla ja 
strategisilla luontohankkeilla olisi saatava 
aikaan rahoitusmahdollisuuksia kyseisistä 
rahoitusohjelmista sekä muista 
rahoituslähteistä, kuten kansallisista 
rahastoista, ja luotava synergiaa.

Or. en

Tarkistus 137
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Stanislav Polčák

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Unionin tasolla suuret investoinnit 
ympäristö- ja ilmastotoimiin rahoitetaan 
pääasiassa suurista unionin 
rahoitusohjelmista (valtavirtaistaminen). 
Katalyyttisen roolinsa perusteella 
ohjelmassa kehitetyillä strategisilla 
integroiduilla hankkeilla ja strategisilla 
luontohankkeilla olisi saatava aikaan 
rahoitusmahdollisuuksia kyseisistä 
rahoitusohjelmista sekä muista 
rahoituslähteistä, kuten kansallisista 
rahastoista, ja luotava synergiaa.

(23) Unionin tasolla suuret investoinnit 
ympäristö- ja ilmastotoimiin rahoitetaan 
pääasiassa suurista unionin 
rahoitusohjelmista (valtavirtaistaminen). 
Katalyyttisen roolinsa perusteella 
ohjelmassa kehitetyillä strategisilla 
integroiduilla hankkeilla ja strategisilla 
luontohankkeilla olisi saatava aikaan, 
ottaen huomioon maantieteellisen 
tasapuolisuuden periaate,
rahoitusmahdollisuuksia kyseisistä 
rahoitusohjelmista sekä muista 
rahoituslähteistä, kuten kansallisista 
rahastoista, ja luotava synergiaa.

Or. cs

Tarkistus 138
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Strategisten integroitujen 
hankkeiden ja strategisten 
luontohankkeiden menestys riippuu 
asianomaisten kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten sekä ei-
valtiollisten toimijoiden, joita Life-
ohjelman tavoitteet koskevat, välisestä 
tiiviistä yhteistyöstä. Siksi hankkeiden 
kehittämisessä, toteutuksessa, 
arvioinnissa ja seurannassa olisi 
sovellettava päätösten avoimuuden ja 
julkistamisen periaatteita, etenkin kun 
ohjelman täytäntöönpanossa 
hyödynnetään muiden rahoituslähteiden 
tarjoamia synergiaetuja.
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Or. en

Tarkistus 139
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 b) Koska Euroopan unioniin kuuluu 
lukuisia erilaisia alueita, Life-ohjelman 
alaohjelmiin liittyvät haasteet, kuten 
Natura 2000 -alueiden asianmukainen 
hoito sekä ilmastonmuutoksesta johtuvien 
vaikutusten ja haavoittuvuuksien 
torjunta, vaihtelevat usein luontoon ja 
luonnonmaantieteeseen liittyvien 
ominaisuuksien ja näkökohtien 
perusteella. Eri jäsenvaltiossa sijaitsevat, 
ominaisuuksiltaan samankaltaiset alueet 
voivat pyrkiä saavuttamaan tässä 
ohjelmassa asetetut tavoitteet entistä 
tehokkaammin tekemällä yhteistyötä 
alueellisella tasolla ja kehittämällä niiden 
erityistarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja ja 
hyödyntämällä luonnonmaantieteellisiä 
alueita ja rajoja ohjenuorina.

Or. en

Tarkistus 140
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 

(24) Kun otetaan huomioon (tieteen 
nykytilaan perustuvat) toimenpiteet, jotka 
on otettu käyttöön ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi noudattaen unionin 
sitoumuksia, jotka liittyvät Pariisin 
ilmastosopimuksen ja Yhdistyneiden 
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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.

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 säännöllisesti 
uudelleen hyödyntäen aihetta koskevaan 
tieteelliseen tutkimukseen perustuvia 
tietoja, jotta voidaan määrittää kyseisen 
toimintapolitiikan asianmukaisuus.

Or. fr

Tarkistus 141
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Michel Dantin, 
Monika Beňová

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 

(24) Ilmastonmuutoksen torjuminen on 
yksi tärkeimmistä maailmanlaajuisista 
haasteista, ja se edellyttää koordinoituja 
ja kunnianhimoisia ratkaisuja. Pariisin 
ilmastosopimuksen ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien 
unionin sitoumusten mukaisesti 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 
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uudelleentarkasteluprosesseissa. aikana ja niitä arvioidaan uudestaan 
arviointi- ja 
uudelleentarkasteluprosesseissa.

Or. en

Tarkistus 142
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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) 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 50 prosentilla tuetaan 
ilmastotavoitteita. Tämän ohjelman 
toimissa vähintään 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 143
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(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. Life-
ohjelmasta kyseisille alueille 
myönnettävää rahoitusta olisikin lisättävä 
merkittävästi, sillä niiden saama rahoitus 
ei vastaa todellista tarvetta eikä tämän 
asetuksen tavoitteiden toteutumisen 
kiireellisyyttä, kun tavoitteena on 
erityisesti 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. Lisäksi olisi otettava huomioon 
muut kuin ympäristöä, ilmastoa ja 
siirtymistä puhtaaseen energiaan koskevat 
unionin politiikat.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final 30 COM(2017) 623 final

Or. fr

Tarkistus 144
Guillaume Balas, Louis-Joseph Manscour

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, 

(25) Ohjelman täytäntöönpanossa olisi 
asianmukaisella tavalla otettava huomioon 
syrjäisimpiä alueita koskeva strategia30

SEUT-sopimuksen 349 artiklan sekä 
kyseisten alueiden erityistarpeiden ja 
haavoittuvuuksien mukaisesti. Life-
ohjelmasta kyseisille alueille 
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ilmastoa ja siirtymistä puhtaaseen 
energiaan koskevat unionin politiikat.

myönnettävää rahoitusta olisikin lisättävä 
merkittävästi, sillä niiden saama rahoitus 
ei vastaa todellista tarvetta eikä tämän 
asetuksen tavoitteiden toteutumisen 
kiireellisyyttä, kun tavoitteena on 
erityisesti 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. Lisäksi olisi otettava huomioon 
muut kuin ympäristöä, ilmastoa ja 
siirtymistä puhtaaseen energiaan koskevat 
unionin politiikat.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final 30 COM(2017) 623 final

Or. en

Tarkistus 145
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, 
Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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. Myös EU:n 
jäsenvaltioiden syrjäisimmät alueet sekä 
merentakaiset maat ja alueet olisi otettava 
ohjelman toimien piiriin luonnon 
monimuotoisuuden edistämiseksi, kun 
otetaan huomioon, että biologista 
monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja unionin 
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syrjäisimmillä sekä merentakaisilla 
alueilla koskeva vapaaehtoinen 
järjestelmä (BEST) on liitetty Life-
ohjelmaan. Lisäksi olisi otettava 
huomioon muut kuin ympäristöä, 
ilmastoa ja siirtymistä puhtaaseen 
energiaan koskevat unionin politiikat.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final 30 COM(2017) 623 final

Or. fr

Tarkistus 146
Mireille D'Ornano

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 ottaen 
erityisesti huomioon merten ja 
valtamerten pilaantuminen. Lisäksi olisi 
otettava huomioon muut kuin ympäristöä, 
ilmastoa ja siirtymistä puhtaaseen 
energiaan koskevat unionin politiikat.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final 30 COM(2017) 623 final

Or. fr

Tarkistus 147
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale
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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) 623 final 30 COM(2017) 623 final

Or. en

Tarkistus 148
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 ja hiilestä irtautumista koskevat 
unionin politiikat.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final 30 COM(2017) 623 final

Or. en

Tarkistus 149
Benedek Jávor
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Ohjelman täytäntöönpanon 
tukemiseksi komissio tekee yhteistyötä 
ohjelman kansallisten yhteyspisteiden 
kanssa, järjestää seminaareja ja työpajoja, 
julkaisee ohjelmasta rahoitettujen 
hankkeiden luetteloita tai toteuttaa muita 
toimia, joilla helpotetaan kaikkia 
hankkeiden tulosten levittämistä ja 
kokemusten, tiedon ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa sekä hankkeiden 
tulosten toistamista eri puolilla unionia. 
Näissä toimissa olisi keskityttävä erityisesti 
jäsenvaltioihin, joissa määrärahojen 
käyttöaste on alhainen, ja niillä olisi 
helpotettava viestintää ja yhteistyötä 
päätökseen saatettujen ja käynnistettyjen 
hankkeiden rahoituksen saajien, hakijoiden 
tai sidosryhmien kanssa, jotka toimivat 
samalla alalla.

(26) Ohjelman täytäntöönpanon 
tukemiseksi komissio tekee yhteistyötä 
ohjelman kansallisten yhteyspisteiden 
kanssa, myös paikallistason 
neuvontaverkoston perustamiseksi suurta 
lisäarvoa ja toimintapoliittista 
vaikuttavuutta tarjoavien hankkeiden 
kehittämisen helpottamiseksi sekä 
täydentävää rahoitusta, hankkeiden 
siirrettävyyttä ja pitkän aikavälin 
kestävyyttä koskevan tiedonsaannin 
varmistamiseksi, järjestää seminaareja ja 
työpajoja, julkaisee ohjelmasta 
rahoitettujen hankkeiden luetteloita tai 
toteuttaa muita toimia, joilla helpotetaan 
kaikkia hankkeiden tulosten levittämistä ja 
kokemusten, tiedon ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa sekä hankkeiden 
tulosten toistamista eri puolilla unionia. 
Näissä toimissa olisi keskityttävä erityisesti 
jäsenvaltioihin, joissa määrärahojen 
käyttöaste on alhainen, ja niillä olisi
helpotettava viestintää ja yhteistyötä 
päätökseen saatettujen ja käynnistettyjen 
hankkeiden rahoituksen saajien, hakijoiden 
tai sidosryhmien kanssa, jotka toimivat 
samalla alalla.

Or. en

Tarkistus 150
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Euroopan unionin verkosto 
ympäristölainsäädännön 
voimaansaattamiseksi ja 
täytäntöönpanemiseksi (IMPEL), 

(27) Euroopan unionin verkosto 
ympäristölainsäädännön 
voimaansaattamiseksi ja 
täytäntöönpanemiseksi (IMPEL), 
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ympäristöoikeuteen erikoistuneiden 
syyttäjien eurooppalainen verkosto (ENPE) 
ja ympäristöoikeuteen erikoistuneiden 
tuomareiden eurooppalainen foorumi 
(EUFJE) on luotu helpottamaan yhteistyötä 
jäsenvaltioiden välillä ja niillä on 
ainutlaatuinen rooli unionin 
ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon 
valvonnassa. Ne auttavat merkittävällä 
tavalla vahvistamaan johdonmukaisuutta 
unionin ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanossa ja sen valvonnassa eri 
puolilla unionia. Ne pyrkivät välttämään 
kilpailun vääristymistä ja auttavat 
parantamaan ympäristötarkastusten laatua 
sekä lainvalvontamekanismeja 
verkottumisjärjestelmän kautta sekä 
unionin että jäsenvaltioiden tasolla, ja ne 
mahdollistavat tietojen ja kokemusten 
vaihdon hallinnon eri tasoilla myös 
ympäristö- täytäntöönpanokysymyksiä, 
mukaan lukien seuranta ja lupaprosessit, 
koskevan koulutuksen ja perusteellisten 
keskustelujen kautta. Kun otetaan 
huomioon niiden panos ohjelman 
tavoitteisiin, on syytä sallia avustusten 
myöntäminen IMPEL-verkostolle, ENPE-
verkostolle ja EUFJE-foorumille ilman 
ehdotuspyyntöjä, jotta jatkossakin annetaan 
tukea näiden yhdistysten toimille. Lisäksi 
joissakin tapauksissa ei edellytetä 
ehdotuspyyntöä varainhoitoasetuksen 
yleisten vaatimusten nojalla, esimerkiksi, 
kun kyseessä ovat jäsenvaltion omalla 
vastuullaan nimeämät elimet ja kyseiset 
jäsenvaltiot määritellään avustuksen 
saajiksi jossakin unionin säädöksessä.

ympäristöoikeuteen erikoistuneiden 
syyttäjien eurooppalainen verkosto (ENPE) 
ja ympäristöoikeuteen erikoistuneiden 
tuomareiden eurooppalainen foorumi 
(EUFJE) on luotu helpottamaan yhteistyötä 
jäsenvaltioiden välillä ja niillä on 
ainutlaatuinen rooli unionin 
ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon 
valvonnassa. Ne auttavat merkittävällä 
tavalla vahvistamaan johdonmukaisuutta 
unionin ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanossa ja sen valvonnassa eri 
puolilla unionia. Ne pyrkivät välttämään 
kilpailun vääristymistä ja auttavat 
parantamaan ympäristötarkastusten laatua 
sekä lainvalvontamekanismeja 
verkottumisjärjestelmän kautta sekä 
unionin että jäsenvaltioiden tasolla, ja ne 
mahdollistavat tietojen ja kokemusten 
vaihdon hallinnon eri tasoilla myös 
ympäristö- täytäntöönpanokysymyksiä, 
mukaan lukien seuranta ja lupaprosessit, 
koskevan koulutuksen ja perusteellisten 
keskustelujen kautta. Kun otetaan 
huomioon niiden panos ohjelman 
tavoitteisiin, asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa on syytä sallia 
avustusten myöntäminen IMPEL-
verkostolle, ENPE-verkostolle ja EUFJE-
foorumille ilman ehdotuspyyntöjä, jotta 
jatkossakin annetaan tukea näiden 
yhdistysten toimille. Lisäksi joissakin 
tapauksissa ei edellytetä ehdotuspyyntöä 
varainhoitoasetuksen yleisten vaatimusten 
nojalla, esimerkiksi, kun kyseessä ovat 
jäsenvaltion omalla vastuullaan nimeämät 
elimet ja kyseiset jäsenvaltiot määritellään 
avustuksen saajiksi jossakin unionin 
säädöksessä.

Or. fr

Tarkistus 151
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) On syytä vahvistaa ohjelmalle 
rahoituspuitteet, joita Euroopan parlamentti 
ja neuvosto pitävät ensisijaisena 
rahoitusohjeenaan vuosittaisessa 
talousarviomenettelyssä talousarviota 
koskevasta kurinalaisuudesta, 
talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta 
varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 
tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission välisen toimielinten 
sopimuksen31 17 kohdan mukaisesti.

(28) On syytä vahvistaa ohjelmalle 
rahoituspuitteet, jotka vastaavat yhtä 
prosenttia unionin talousarviosta vuosina 
2021–2028 ja joita Euroopan parlamentti ja 
neuvosto pitävät ensisijaisena 
rahoitusohjeenaan vuosittaisessa 
talousarviomenettelyssä talousarviota 
koskevasta kurinalaisuudesta, 
talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta 
varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 
tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission välisen toimielinten 
sopimuksen31 17 kohdan mukaisesti.

_________________ _________________

31 EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1. 31 EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

Or. en

Tarkistus 152
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Yhteisrahoituksen enimmäismäärä 
olisi vahvistettava tarvittavalle tasolle, 
jotta ohjelmasta voidaan antaa 
vaikuttavaa tukea, kun otetaan huomioon 
tarvittava joustavuus ja mukautuvuus 
nykyisten toimien ja yksiköiden kirjon 
kannalta.

Or. en

Tarkistus 153
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla 
hyväksymiä horisontaalisia 
varainhoitosääntöjä sovelletaan tähän 
asetukseen. Nämä säännöt annetaan 
varainhoitoasetuksessa, ja niissä 
vahvistetaan etenkin menettely, jota 
käytetään vahvistettaessa talousarviota ja 
toteutettaessa sitä käyttämällä avustuksia, 
hankintoja, palkintoja sekä välillistä 
toteutusta, ja järjestetään taloushallinnon 
henkilöstön toiminnan valvonta. SEUT-
sopimuksen 322 artiklan nojalla annetut 
säännöt koskevat myös unionin 
talousarvion suojaamista tilanteissa, 
joissa oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu 
yleisiä puutteita, sillä 
oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on 
välttämätön ennakkoedellytys 
moitteettomalle varainhoidolle ja EU:n 
rahoituksen tuloksellisuudelle.

(29) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla 
hyväksymiä horisontaalisia 
varainhoitosääntöjä sovelletaan tähän 
asetukseen. Nämä säännöt annetaan 
varainhoitoasetuksessa, ja niissä 
vahvistetaan etenkin menettely, jota 
käytetään vahvistettaessa talousarviota ja 
toteutettaessa sitä käyttämällä avustuksia, 
hankintoja, palkintoja sekä välillistä 
toteutusta, ja järjestetään taloushallinnon 
henkilöstön toiminnan valvonta.

Or. fr

Tarkistus 154
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Komission olisi avoimuuden 
vuoksi sisällytettävä hankkeiden valintaa 
koskevat tekniset menetelmät sekä 
valinta- ja myöntämisperusteet 
monivuotisiin työohjelmiin. Laadun olisi 
oltava ohjelman hankkeiden arvioinnin ja 
sopimusten tekemisen tärkein peruste.

Or. en
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Tarkistus 155
Michel Dantin, Nicola Caputo, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Rahoitustyypit ja toteutustavat olisi 
valittava sen perusteella, miten niillä 
voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet 
ja saada tuloksia, ottaen erityisesti 
huomioon tarkastusten kustannukset, 
hallinnollinen rasite ja ennakoitu 
noudattamatta jättämisen riski. Avustusten 
osalta olisi harkittava kertasuoritusten, 
kiinteiden määrien ja 
yksikkökustannustaulukoiden käyttämistä.

(31) Rahoitustyypit ja toteutustavat olisi
valittava sen perusteella, miten niillä 
voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet 
ja saada tuloksia, ottaen erityisesti 
huomioon tarkastusten kustannukset, 
hallinnollinen rasite ja ennakoitu 
noudattamatta jättämisen riski. Avustusten 
osalta olisi harkittava kertasuoritusten, 
kiinteiden määrien ja 
yksikkökustannustaulukoiden käyttämistä. 
Komissio varmistaa, että täytäntöönpanon 
ymmärtäminen on helppoa, ja se edistää 
todellista yksinkertaistamista hankkeiden 
kehittäjiä varten.

Or. fr

Tarkistus 156
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Merentakaisiin maihin ja 
merentakaisille alueille (MMA:t) 
sijoittautuneet yhteisöt voivat neuvoston 
päätöksen 2013/755/EU37 94 artiklan 
nojalla saada rahoitusta ohjelman sääntöjen 
ja tavoitteiden sekä sellaisten mahdollisten 
järjestelyjen mukaisesti, joita sovelletaan 
siihen jäsenvaltioon, johon kyseinen 
merentakainen maa tai alue on sidoksissa. 
Näiden yhteisöjen osallistumisessa tähän 
ohjelmaan olisi keskityttävä pääasiassa 

(33) Merentakaisiin maihin ja 
merentakaisille alueille (MMA:t) 
sijoittautuneet yhteisöt voivat neuvoston 
päätöksen 2013/755/EU37 94 artiklan 
nojalla saada rahoitusta ohjelman sääntöjen 
ja tavoitteiden sekä sellaisten mahdollisten 
järjestelyjen mukaisesti, joita sovelletaan 
siihen jäsenvaltioon, johon kyseinen 
merentakainen maa tai alue on sidoksissa.
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alaohjelman ”Luonto ja luonnon 
monimuotoisuus” hankkeisiin.

_________________ _________________

37 Neuvoston päätös 2013/755/EU, annettu 
25 päivänä marraskuuta 2013, 
merentakaisten maiden ja alueiden 
assosiaatiosta Euroopan unioniin (MMA-
assosiaatiopäätös) (EUVL L 344, 
19.12.2013, s. 1).

37 Neuvoston päätös 2013/755/EU, annettu 
25 päivänä marraskuuta 2013, 
merentakaisten maiden ja alueiden 
assosiaatiosta Euroopan unioniin (MMA-
assosiaatiopäätös) (EUVL L 344, 
19.12.2013, s. 1).

Or. fr

Tarkistus 157
Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Ohjelmaan voivat osallistua
kolmannet maat unionin ja kyseisten 
maiden välisissä sopimuksissa 
vahvistettuja erityisiä edellytyksiä 
noudattaen.

(34) Kolmannet maat voivat osallistua 
ohjelmaan unionin ja kyseisten maiden 
välisissä sopimuksissa vahvistettujen 
erityisten edellytysten mukaisesti 
edellyttäen, että ne noudattavat 
täysimääräisesti kaikkia ohjelman 
sääntöjä ja määräyksiä.

Or. en

Tarkistus 158
Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Kolmannet maat, jotka ovat 
Euroopan talousalueen (ETA) jäseniä, 
voivat osallistua unionin ohjelmiin ETA-
sopimuksessa vahvistetuissa yhteistyön 
puitteissa. ETA-sopimuksessa määrätään 
ohjelmien toteuttamisesta kyseiseen 

(35) Kolmannet maat, jotka ovat 
Euroopan talousalueen (ETA) jäseniä, 
voivat osallistua unionin ohjelmiin ETA-
sopimuksessa vahvistetuissa yhteistyön 
puitteissa edellyttäen, että ne noudattavat 
täysimääräisesti ohjelmien kaikkia 
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sopimukseen perustuvalla päätöksellä. 
Kolmannet maat voivat osallistua myös 
muiden oikeudellisten välineiden 
perusteella. Tässä asetuksessa olisi oltava 
erityinen säännös, jolla myönnetään 
toimivaltaiselle tulojen ja menojen 
hyväksyjälle, Euroopan 
petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle 
tarvittavat valtuudet, jotta ne voivat käyttää 
toimivaltaansa kattavasti.

sääntöjä ja määräyksiä; ETA-
sopimuksessa määrätään ohjelmien 
toteuttamisesta kyseiseen sopimukseen 
perustuvalla päätöksellä. Kolmannet maat 
voivat osallistua myös muiden 
oikeudellisten välineiden perusteella. Tässä 
asetuksessa olisi oltava erityinen säännös, 
jolla myönnetään toimivaltaiselle tulojen ja 
menojen hyväksyjälle, Euroopan 
petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle 
tarvittavat valtuudet, jotta ne voivat käyttää 
toimivaltaansa kattavasti.

Or. en

Tarkistus 159
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Paremmasta lainsäädännöstä 13 
päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen 22 ja 23 
kohdan mukaisesti tätä ohjelmaa on syytä 
arvioida erityisten seurantavaatimusten 
mukaisesti kerättyjen tietojen pohjalta, 
samalla kun vältetään ylisääntelyä ja 
hallinnollisen rasituksen aiheutumista 
erityisesti jäsenvaltioille. Näihin 
vaatimuksiin voi tarvittaessa sisältyä 
mitattavia indikaattoreita, joiden pohjalta 
voidaan arvioida ohjelman käytännön 
vaikutuksia. Ohjelman koko vaikutus 
näkyy välillisenä, pitkäaikaisena ja 
vaikeasti mitattavana edistymisenä kohti 
unionin kaikkien ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamista. 
Ohjelman seurantaa varten tässä 
asetuksessa asetettuja suoria 
tuotosindikaattoreita ja 
seurantavaatimuksia olisi täydennettävä 
yhdistämällä erityisiä hanketason 

(36) Paremmasta lainsäädännöstä 13 
päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen 22 ja 23 
kohdan mukaisesti tätä ohjelmaa on syytä 
arvioida erityisten seurantavaatimusten 
mukaisesti kerättyjen tietojen pohjalta, 
samalla kun vältetään ylisääntelyä ja 
hallinnollisen rasituksen aiheutumista 
erityisesti jäsenvaltioille. Näihin 
vaatimuksiin voi tarvittaessa sisältyä 
mitattavia indikaattoreita, joiden pohjalta 
voidaan arvioida ohjelman käytännön 
vaikutuksia. Ohjelman koko vaikutus 
näkyy välillisenä, pitkäaikaisena ja 
vaikeasti mitattavana edistymisenä kohti 
unionin kaikkien ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamista. 
Ohjelman seurantaa varten tässä 
asetuksessa asetettuja suoria 
tuotosindikaattoreita ja 
seurantavaatimuksia olisi täydennettävä 
yhdistämällä erityisiä hanketason 
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indikaattoreita, jotka kuvataan 
työohjelmissa tai ehdotuspyynnöissä, 
erityisesti koskien Natura 2000 -verkostoa
ja tiettyjä ilman epäpuhtauksia.

indikaattoreita, jotka kuvataan 
työohjelmissa tai ehdotuspyynnöissä, 
erityisesti koskien luonnollisen arvon 
muutoksia (valittujen lajien ja 
luontotyyppien tilanne ja levinneisyys, 
myös sirpaloituminen ja ekosysteemin 
kattavuus), maankäytön muutoksia 
(siirtyminen luonnollisiin tai osaksi 
luonnontilassa oleviin 
maankäyttöluokkiin, vihreän 
infrastruktuurin pinta-ala, suojelu- tai 
palauttamistoimien piiriin kuuluvat 
kunnostetut maaperät tai Natura 2000 
-alueet) luonnon monimuotoisuuden 
hoidon rahoittamista, siirtymistä vihreään 
talouteen tai kykyä sietää 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja 
hallintoa (tietyt ilman epäpuhtaudet, 
typpitase, veden laatu, kemikaalit, melu, 
ekologinen jalanjälki), kansalaisten 
tietoisuutta tai väestön saamia hyötyjä 
laadunparannustoimista tai siitä, että sen 
käytettävissä on kunnostettua maata tai 
vihreää infrastruktuuria.

Or. en

Tarkistus 160
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 

(38) 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 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
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Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 
artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 161
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(38) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitteita, joita ovat ympäristönsuojelun 
korkean tason saavuttaminen ja 
kunnianhimoisten ilmastotoimien 
toteuttaminen hyvän hallinnon ja useita 
sidosryhmiä käsittävän lähestymistavan 
avulla sekä ympäristöä, luonnon 
monimuotoisuutta, ilmastoa, 
kiertotaloutta ja tilanteen mukaan 
uusiutuvaa energiaa ja 
energiatehokkuutta 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 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 162
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan ympäristön ja 
ilmastotoimien ohjelma (Life), jäljempänä 
'ohjelma'.

Tällä asetuksella perustetaan ympäristön ja 
ilmastotoimien ohjelma (Life), jäljempänä 
’ohjelma’, ajanjaksoksi, joka alkaa 1 
päivänä tammikuuta 2021 ja päättyy 31 
päivänä joulukuuta 2027.

Or. en

Tarkistus 163
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan ympäristön ja 
ilmastotoimien ohjelma (Life), jäljempänä 
'ohjelma’.

Tällä asetuksella perustetaan ympäristön ja 
ilmastotoimien ohjelma (Life), jäljempänä 
’ohjelma’, ajanjaksoksi, joka alkaa 1 
päivänä tammikuuta 2021 ja päättyy 31 
päivänä joulukuuta 2027.

Or. en

Tarkistus 164
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siinä vahvistetaan ohjelman tavoitteet, 
talousarvio vuosiksi 2021–2027, unionin 
rahoituksen muodot ja rahoitusta koskevat 

Siinä vahvistetaan Life-ohjelman 
tavoitteet, talousarvio kyseiseksi 
ajanjaksoksi, unionin rahoituksen muodot 
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säännöt. ja rahoitusta koskevat säännöt.

Or. en

Tarkistus 165
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siinä vahvistetaan ohjelman tavoitteet, 
talousarvio vuosiksi 2021–2027, unionin 
rahoituksen muodot ja rahoitusta koskevat 
säännöt.

Siinä vahvistetaan ohjelman tavoitteet, 
talousarvio kyseiseksi ajanjaksoksi, 
unionin rahoituksen muodot ja rahoitusta 
koskevat säännöt.

Or. en

Tarkistus 166
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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;
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Or. en

Tarkistus 167
Damiano Zoffoli, Nicola Caputo

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 alueellisesti, 
monella alueella, kansallisesti tai 
kansainvälisesti 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;

Or. it

Tarkistus 168
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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, 

2) ’strategisilla integroiduilla 
hankkeilla’ hankkeita, joiden avulla 
toteutetaan alueellisesti, monella alueella, 
suurkaupunkialueilla, kansallisesti tai 
kansainvälisesti ympäristö- tai 
ilmastostrategioita tai 
-toimintasuunnitelmia, jotka ovat 
jäsenvaltioiden viranomaisten 
valmistelemia ja joita edellytetään unionin 
erityisessä ympäristö- ja 
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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;

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;

Or. en

Tarkistus 169
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a) ’elämänlaadulla’ terveyden ja 
hyvinvoinnin korkeaa tasoa kaikissa 
väestönosissa, erityisesti kun on kyse 
henkilöistä, jotka altistuvat eniten 
ympäristön pilaantumiselle ja 
ilmastonmuutokselle, sekä 
ympäristötiedon saantia ja 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta 
ympäristöasioissa ja terveyteen ja 
energiaköyhyyteen liittyvän 
eriarvoisuuden vähentämistä;

Or. fr

Tarkistus 170
Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a) ’hydraulisella murtamisella’ 
prosessia, jossa nestettä ruiskutetaan 
korkealla paineella maanalaisiin kiviin, 
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porausreikiin ja niin edelleen olemassa 
olevien halkeamien avaamiseksi ja öljyn 
tai kaasun talteen ottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 171
Michel Dantin, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a) ’mahdollisella ehdokkaalla’ maata 
tai kokonaisuutta, jolla on selkeä 
mahdollisuus liittyä unioniin 
tulevaisuudessa, mutta jolle ei ole vielä 
myönnetty ehdokasasemaa.

Or. fr

Tarkistus 172
Michel Dantin, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b) ’merentakaisilla mailla ja alueilla’ 
Euroopan unionin jäsenvaltioon 
assosioituneita merentakaisia maita ja 
alueita, jotka kuuluvat Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
neljännen osan piiriin ja jotka on lueteltu 
SEUT:n liitteessä II.

Or. fr

Tarkistus 173
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Soledad Cabezón Ruiz

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 tavoitteeksi on 
vahvistettava, että edistetään siirtymistä
kohti puhdasta, kiertotalouteen perustuvaa, 
energiatehokasta, uusiutuvan energian 
käyttöön perustuvaa vähäpäästöistä ja 
vähähiilistä ja ilmastonmuutoksen kestävää 
taloutta, ympäristön laadun suojelua ja 
parantamista sekä luonnon 
monimuotoisuuden vähenemisen 
pysäyttämistä ja tämän suuntauksen 
kääntämistä, myös tukemalla Natura 2000 
-verkoston toteuttamista ja hoitoa ja 
torjumalla ekosysteemien pilaantumista,
ja siten kestävän kehityksen edistämistä.
Life-ohjelmasta tuetaan myös SEUT:n 
192 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyjen ympäristö- ja 
ilmastopolitiikkaa koskevien yleisten 
toimintaohjelmien täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 174
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

1. Ohjelman yleisenä tavoitteena on 
parantaa merkittävästi ympäristön tilaa, 
pysäyttää luonnonpääoman ja 
ekosysteemipalvelujen, kuten puhtaan 
ilman, veden ja maaperän, katoaminen ja 
heikkeneminen ja tämän suuntauksen 
kääntäminen, tukea Natura 2000 
-verkoston toteuttamista ja pitkän 
aikavälin hallintoa, edistää siirtymistä 
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pysäyttämistä ja tämän suuntauksen 
kääntämistä ja siten edistää kestävää 
kehitystä.

kohti kestävää, kiertotalouteen 
perustuvaa, vihreää, resurssi- ja 
energiatehokasta, nollanettopäästöistä ja 
ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, 
myös siirtymällä erittäin 
energiatehokkaaseen ja uusiutuvaan 
energiaan perustuvaan 
energiajärjestelmään, ja siten edistää 
kestävää kehitystä, ympäristönsuojelun 
korkeaa tasoa ja kunnianhimoisia 
ilmastotoimia.

Or. en

Tarkistus 175
Younous Omarjee

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 
suojella ja parantaa ympäristön laatua, 
pysäyttää luonnon monimuotoisuuden 
heikkeneminen ja ekosysteemien 
pilaantuminen ja kääntää tämä suuntaus, 
tukea Natura 2000 -verkoston 
toteuttamista ja hoitoa, edistää siirtymistä 
kohti kestävää, kiertotalouteen perustuvaa, 
energiatehokasta, vähähiilistä ja 
ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, myös 
siirtymällä terveisiin ekosysteemeihin, 
puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan, sekä 
edistää ympäristön ja terveyden suojelua ja 
parantamista sekä luonnon 
monimuotoisuuden vähenemisen 
pysäyttämistä ja tämän suuntauksen 
kääntämistä ja siten edistää kestävää 
kehitystä.

Or. fr

Tarkistus 176
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Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 energiatehokkaaseen ja 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan 
energiajärjestelmään, sekä ympäristön
laadun suojelua ja parantamista sekä 
luonnon monimuotoisuuden vähenemisen 
pysäyttämistä ja tämän suuntauksen 
kääntämistä ja siten edistää kestävää 
kehitystä. Ohjelmalla tuetaan myös 
parempaa ympäristö- ja ilmastohallintoa 
kaikilla tasoilla, myös 
kansalaisyhteiskunnan, valtioista 
riippumattomien järjestöjen ja 
paikallisten toimijoiden aktiivisemman 
osallistumisen kautta.

Or. en

Tarkistus 177
Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Maurice Ponga, Renaud Muselier, Pilar Ayuso, 
Françoise Grossetête, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

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 

1. Ohjelman yleisenä tavoitteena on 
edistää siirtymistä kohti puhdasta, 
kiertotalouteen perustuvaa, 
energiatehokasta, vähähiilistä ja 
ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, myös 
siirtymällä puhtaaseen ja uusiutuvaan 
energiaan, sekä edistää ympäristön laadun 
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sekä luonnon monimuotoisuuden 
vähenemisen pysäyttämistä ja tämän 
suuntauksen kääntämistä ja siten edistää 
kestävää kehitystä.

suojelua ja parantamista sekä luonnon 
monimuotoisuuden vähenemisen 
pysäyttämistä ja tämän suuntauksen 
kääntämistä varmistaen samalla 
eläimistön ja kasviston asianmukaisen 
hoidon, myös suurten lihansyöjien osalta,
ja siten edistää kestävää kehitystä.

Or. fr

Tarkistus 178
Jan Huitema, Fredrick Federley

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 ja siten edistää 
kestävää kehitystä. Ohjelmalla edistetään 
myös ympäristö-, energia- ja 
ilmastotoimiin osallistuvien sidosryhmien 
osallistumista.

Or. en

Tarkistus 179
Francesc Gambús

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 energiaan, sekä 
ympäristön laadun suojelua ja parantamista 
sekä luonnon monimuotoisuuden 
vähenemisen pysäyttämistä ja tämän 
suuntauksen kääntämistä ja siten edistää 
kestävää kehitystä. Ohjelman tavoitteiden 
on sisällettävä myös eurooppalaisten 
kaupunkien ja alueiden sopeuttamisen 
ilmastonmuutokseen.

Or. es

Tarkistus 180
Francesc Gambús

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, 
myös haitallisten vieraslajien, kuten 
omenakotilon ja härkäsammakon, 
torjuntaan;

Or. es

Tarkistus 181
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-
Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta
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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, luonnon monimuotoisuuden 
suojelemiseen ja hoitamiseen sekä tukea 
siirtymistä aiempaa kestävämpiin 
viljelykäytäntöihin;

Or. fr

Tarkistus 182
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 uusiutuvaan energiaan ja 
aiempaa suurempaan 
energiatehokkuuteen, ja edistää parhaiden 
käytäntöjen soveltamista luontoon ja 
luonnon monimuotoisuuteen sekä lisätä 
niitä koskevaa tietämystä;

Or. en

Tarkistus 183
Jan Huitema, Fredrick Federley

Ehdotus asetukseksi
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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 luonnonvarojen kestävään ja 
tehokkaaseen käyttöön;

Or. en

Tarkistus 184
Younous Omarjee

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 ja uusiutuvaan 
energiaan ja parempi terveyden suojelu, ja 
edistää parhaiden käytäntöjen soveltamista 
luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen;

Or. fr

Tarkistus 185
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta



AM\1166178FI.docx 95/116 PE629.443v01-00

FI

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 uusiutuvaan energiaan ja 
energiatehokkuuden parantaminen, ja 
edistää parhaiden käytäntöjen soveltamista 
luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen;

Or. en

Tarkistus 186
Soledad Cabezón Ruiz

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, myös luontoa
ja luonnon monimuotoisuutta tai
ilmastotoimia koskevan unionin 
lainsäädännön ja politiikan tavoitteiden 
saavuttamiseksi, mukaan lukien 
siirtyminen uusiutuvaan energiaan tai 
energiatehokkuuden parantaminen;

Or. en

Tarkistus 187
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Renaud Muselier, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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a a) edistää parhaiden käytäntöjen 
soveltamista ja parantaa luontoon ja 
luonnon monimuotoisuuteen liittyvää 
tietopohjaa;

Or. en

Tarkistus 188
Soledad Cabezón Ruiz

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) edistää parhaiden käytäntöjen 
soveltamista ja parantaa luontoon ja 
luonnon monimuotoisuuteen liittyvää 
tietopohjaa;

Or. en

Tarkistus 189
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) tukea Natura 2000 -verkoston 
täytäntöönpanoa ja hallinnointia ja torjua 
ekosysteemien rappeutumista ja siten 
edistää kestävää kehitystä; ohjelmasta 
tuetaan myös Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
192 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyjen ympäristö- ja 
ilmastopolitiikkaa koskevien yleisten 
toimintaohjelmien täytäntöönpanoa;

Or. en
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Tarkistus 190
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 SEUT:n 192 artiklan 
3 kohdan mukaisesti hyväksytyn yleisen 
unionin ympäristöalan toimintaohjelman 
ja muun asiaan liittyvän unionin 
lainsäädännön ja politiikan kehittämistä, 
täytäntöönpanoa, seurantaa, tehokasta 
noudattamista ja täytäntöönpanon 
valvontaa, myös tukemalla ympäristö- ja 
ilmastoasioiden hallinnon parantamista 
kaikilla tasoilla, mukaan lukien julkisten 
ja yksityisten toimijoiden valmiuksien 
vahvistaminen, valistuksen parantaminen
ja kansalaisyhteiskunnan, valtioista 
riippumattomien järjestöjen ja 
paikallisten toimijoiden osallistumisen 
lisääminen;

Or. en

Tarkistus 191
Annie Schreijer-Pierik

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
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Tarkistus 192
Younous Omarjee

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 
valmiuksia ja kansalaisyhteiskunnan, 
valtioista riippumattomien järjestöjen ja 
muiden paikallisten toimijoiden 
valmiuksia ja osallistumista;

Or. fr

Tarkistus 193
Elisabetta Gardini

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 
valmiuksia ja kansalaisyhteiskunnan sekä 
kirkkojen ja uskonnollisten yhdistysten tai 
yhteisöjen osallistumista;

Or. it

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella pyritään ottamaan huomioon kirkkojen ja uskonnollisten 
yhdistysten tai yhteisöjen keskeinen rooli ympäristöpolitiikassa. Sillä pyritään myös 
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panemaan täytäntöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 17 artikla, jossa 
edellytetään, että edellä mainitut yhteisöt ja kansalaisyhteiskunnan elimet erotetaan 
toisistaan.

Tarkistus 194
György Hölvényi

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 
valmiuksia ja kansalaisyhteiskunnan sekä 
kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen 
osallistumista;

Or. hu

Tarkistus 195
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) mukauttaa Euroopan alueita 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
kiinnittäen erityistä huomiota 
saarialueisiin ja rannikkoalueisiin.

Or. es

Tarkistus 196
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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c a) tukea unionin ympäristöalan 
toimintaohjelmien toteutusta.

Or. fr

Tarkistus 197
Annie Schreijer-Pierik

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Ohjelma ei saa haitata muun 
unionin lainsäädännön ja politiikan 
tavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Perustelu

Life-hankkeet ovat valitettavasti aiheuttaneet viime vuosina turhia julkisia kiistoja ja 
ristiriitoja joissakin jäsenvaltioissa esimerkiksi perheviljelmien pakkolunastuksen vuoksi. 
Life-ohjelman soveltamisen aiheuttamia ristiriitoja muun unionin lainsäädännön ja politiikan, 
kuten YMP:n sekä nuorten viljelijöiden ja perheviljelmien suojelun, kanssa olisi vältettävä. 
Life-rahastoa koskevassa asetuksessa on vahvistettava yhteistyötä esimerkiksi viljelijöiden ja 
maanomistajien mutta myös pk-yritysten ja yksityisen sektorin kanssa.

Tarkistus 198
Benedek Jávor

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) alaohjelma Kiertotalous ja 
elämänlaatu,

b) alaohjelma Kiertotalous, terveys ja 
elämänlaatu,

Or. en

Tarkistus 199
Younous Omarjee
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) alaohjelma Kiertotalous ja 
elämänlaatu,

b) alaohjelma Kiertotalous, terveys ja 
elämänlaatu,

Or. fr

Tarkistus 200
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) alaohjelma Kestävät 
viljelykäytännöt,

Or. fr

Tarkistus 201
Benedek Jávor

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) alaohjelma Ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja siihen sopeutuminen,

a) alaohjelma Ilmastonmuutoksen 
hallinta, hillitseminen ja siihen 
sopeutuminen,

Or. en

Tarkistus 202
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) alaohjelma Siirtyminen puhtaaseen 
energiaan.

b) alaohjelma Uusiutuva energia, 
energiatehokkuus ja kestävät 
energiayhteisöt.

Or. en

Tarkistus 203
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
vähintään 1 prosentti unionin 
kokonaistalousarviosta vuosina 2021–
2027.

Or. en

Tarkistus 204
Arne Gericke

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 monivuotiseen 
toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet 
vuosiksi 2021–2027 ovat 5 450 000 000 
euroa käypinä hintoina.

Or. en
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Tarkistus 205
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Jo Leinen

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 
7 272 000 000 euroa käypinä hintoina.

Or. en

Tarkistus 206
Younous Omarjee

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 
vähintään 1 prosentti monivuotisesta 
rahoituskehyksestä käypinä hintoina.

Or. fr

Tarkistus 207
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

a) 3 500 000 000 euroa toiminta-alalle 
Ympäristö kohdennettuna seuraavasti:

Or. it
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Tarkistus 208
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

a) 5 322 000 000 euroa toiminta-alalle 
Ympäristö, josta

Or. en

Tarkistus 209
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Françoise 
Grossetête, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

a) 5 322 000 000 euroa toiminta-alalle 
Ympäristö, josta

Or. fr

Tarkistus 210
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

a) 64,2 prosenttia toiminta-alalle 
Ympäristö, josta

Or. fr

Tarkistus 211
Benedek Jávor
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

a) 73,19 prosenttia toiminta-alalle 
Ympäristö, josta

Or. en

Tarkistus 212
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

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) 3 261 420 000 euroa alaohjelmalle 
Luonto ja luonnon monimuotoisuus ja

Or. en

Tarkistus 213
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Dubravka 
Šuica, Angélique Delahaye

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) 2 672 000 000 euroa alaohjelmalle 
Luonto ja luonnon monimuotoisuus ja

Or. fr

Tarkistus 214
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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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) 61,28 prosenttia alaohjelmalle 
Luonto ja luonnon monimuotoisuus ja

Or. en

Tarkistus 215
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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) 60 prosenttia alaohjelmalle Luonto 
ja luonnon monimuotoisuus ja

Or. it

Tarkistus 216
Younous Omarjee

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) 61,4 prosenttia alaohjelmalle 
Luonto ja luonnon monimuotoisuus ja

Or. fr

Tarkistus 217
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

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

2) 1 350 000 000 euroa alaohjelmalle 
Kiertotalous ja elämänlaatu;

2) 2 060 580 000 euroa alaohjelmalle 
Kiertotalous ja elämänlaatu;

Or. en

Tarkistus 218
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

2) 1 350 000 000 euroa alaohjelmalle 
Kiertotalous ja elämänlaatu;

2) 38,72 prosenttia alaohjelmalle 
Kiertotalous, terveys ja elämänlaatu;

Or. en

Tarkistus 219
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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

Komission teksti Tarkistus

2) 1 350 000 000 euroa alaohjelmalle 
Kiertotalous ja elämänlaatu;

2) 40 prosenttia alaohjelmalle 
Kiertotalous ja elämänlaatu;

Or. it

Tarkistus 220
Younous Omarjee

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

Komission teksti Tarkistus

2) 1 350 000 000 euroa alaohjelmalle 2) 38,6 prosenttia alaohjelmalle 
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Kiertotalous ja elämänlaatu; Kiertotalous ja elämänlaatu;

Or. fr

Tarkistus 221
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar, Angélique 
Delahaye, Dubravka Šuica, Renaud Muselier

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) 1 300 000 000 euroa alaohjelmalle 
Kestävät viljelykäytännöt;

Or. fr

Tarkistus 222
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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 
Ilmastotoimet kohdennettuna seuraavasti:

Or. it

Tarkistus 223
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) 26,81 prosenttia toiminta-alalle 
Ilmastotoimet, josta
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Or. en

Tarkistus 224
Younous Omarjee

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) 35,8 prosenttia toiminta-alalle 
Ilmastotoimet, josta

Or. fr

Tarkistus 225
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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) 48,72 prosenttia alaohjelmalle 
Ilmastonmuutoksen hallinta, hillitseminen 
ja siihen sopeutuminen ja

Or. en

Tarkistus 226
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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) 50 prosenttia alaohjelmalle 
Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen 
sopeutuminen ja

Or. it
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Tarkistus 227
Younous Omarjee

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) 48,8 prosenttia alaohjelmalle 
Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen 
sopeutuminen ja

Or. fr

Tarkistus 228
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

2) 51,28 prosenttia alaohjelmalle
Uusiutuva energia, energiatehokkuus ja 
kestävät energiayhteisöt.

Or. en

Tarkistus 229
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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

Komission teksti Tarkistus

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

2) 50 prosenttia alaohjelmalle 
Siirtyminen puhtaaseen energiaan.

Or. it

Tarkistus 230
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Younous Omarjee

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

Komission teksti Tarkistus

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

2) 51,2 prosenttia alaohjelmalle 
Siirtyminen puhtaaseen energiaan.

Or. fr

Tarkistus 231
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Vähintään 2 prosenttia Life-
ohjelman koko rahoituksesta on 
kohdennettava syrjäisimmille alueille ja 
vähintään 1 prosentti Ranskan 
syrjäisimmille alueille.

Or. fr

Tarkistus 232
Guillaume Balas, Louis-Joseph Manscour

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Vähintään 2 prosenttia Life-
ohjelman koko rahoituksesta on 
kohdennettava syrjäisimmille alueille.

Or. en

Tarkistus 233
Soledad Cabezón Ruiz
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, vähintään 60 prosenttia 
2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun 
Ympäristö-toiminta-alan 
talousarviomäärärahoista osoitetaan 
avustuksiin hankkeille, joilla tuetaan 
2 kohdan a alakohdan 1 alakohdassa 
tarkoitettua ala-ohjelmaa Luonto ja 
luonnon monimuotoisuus.

Or. en

Tarkistus 234
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vähintään 60 prosenttia 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun Ympäristö-
toiminta-alan talousarviomäärärahoista 
osoitetaan avustuksiin hankkeille, joilla 
tuetaan 2 kohdan a alakohdan 
1 alakohdassa tarkoitettua ala-ohjelmaa 
Luonto ja luonnon monimuotoisuus.

Or. en

Tarkistus 235
Susanne Melior

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Ympäristö-toiminta-alalla 
hankeavustuksilla tuettuihin hankkeisiin 
kohdennetuista talousarviomäärärahoista 
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vähintään 61 prosenttia osoitetaan ala-
ohjelman Luonto ja luonnon 
monimuotoisuus hankkeisiin.

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 236
Benedek Jávor

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
määrää voidaan käyttää ohjelman 
täytäntöönpanoa koskevaan tekniseen ja 
hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan, mukaan lukien 
tietotekniikkajärjestelmät.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
määrää voidaan käyttää ohjelman 
täytäntöönpanoa koskevaan tekniseen ja 
hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan, mukaan lukien pitkän 
aikavälin kestävyyttä ja ohjelmalla aikaan 
saatujen tulosten pysyvyyttä koskeva 
järjestelmällinen jälkiarviointi.

Or. en

Tarkistus 237
Arne Gericke

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
määrää voidaan käyttää ohjelman 
täytäntöönpanoa koskevaan tekniseen ja 
hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan, mukaan lukien 

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
määrää voidaan käyttää ohjelman 
täytäntöönpanoa koskevaan tekniseen ja 
hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan ja kustannus-



PE629.443v01-00 114/116 AM\1166178FI.docx

FI

tietotekniikkajärjestelmät. hyötysuhteen arviointiin, mukaan lukien 
tietotekniikkajärjestelmät.

Or. en

Tarkistus 238
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Ohjelmasta voidaan rahoittaa 
komission toteuttamia toimia, joilla tuetaan 
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

5. Ohjelmasta voidaan rahoittaa 
komission toteuttamia toimia, joilla tuetaan 
unionin ympäristöä, luonnon 
monimuotoisuutta ja ilmastoa koskevan 
lainsäädännön ja politiikan sekä 
uusiutuvaa energiaa ja 
energiatehokkuutta koskevan 
lainsäädännön ja politiikan valmistelua, 
täytäntöönpanoa ja valtavirtaistamista 3 
artiklassa vahvistettujen yleisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällaisia 
toimia voivat olla

Or. en

Tarkistus 239
Arne Gericke

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tiedotus ja viestintä, myös 
tietoisuuden lisäämiseen tähtäävät 
kampanjat. Tämän asetuksen nojalla 
tiedotustoimiin kohdennettujen varojen on 
katettava myös unionin poliittisia 
painopisteitä koskeva toimielinten 
tiedotustoiminta sekä unionin keskeisen
ympäristö- ja ilmastolainsäädännön sekä 

a) tiedotus ja viestintä, myös 
tietoisuuden lisäämiseen tähtäävät 
kampanjat. Tämän asetuksen nojalla 
tiedotustoimiin kohdennettujen varojen on 
katettava toimielinten tiedotustoiminta, 
joka koskee unionin ympäristö- ja 
ilmastolainsäädännön sekä asiaankuuluvan 
puhdasta energiaa koskevan lainsäädännön 
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asiaankuuluvan puhdasta energiaa 
koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa 
ja sen saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä koskeva tiedotustoiminta;

täytäntöönpanoa ja sen saattamista osaksi 
kansallista lainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 240
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tiedotus ja viestintä, myös 
tietoisuuden lisäämiseen tähtäävät 
kampanjat. Tämän asetuksen nojalla 
tiedotustoimiin kohdennettujen varojen on 
katettava myös unionin poliittisia 
painopisteitä koskeva toimielinten 
tiedotustoiminta sekä unionin keskeisen 
ympäristö- ja ilmastolainsäädännön sekä 
asiaankuuluvan puhdasta energiaa 
koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa 
ja sen saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä koskeva tiedotustoiminta;

a) tiedotus ja viestintä, myös 
tietoisuuden lisäämiseen tähtäävät 
kampanjat. Tämän asetuksen nojalla 
tiedotustoimiin kohdennettujen varojen on 
katettava myös unionin poliittisia 
painopisteitä koskeva toimielinten 
tiedotustoiminta sekä unionin ympäristöä, 
luonnon monimuotoisuutta ja ilmastoa 
koskevan lainsäädännön sekä 
asiaankuuluvan uusiutuvaa energiaa ja 
energiatehokkuutta koskevan 
lainsäädännön täytäntöönpanoa ja sen 
saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä 
koskeva tiedotustoiminta;

Or. en

Tarkistus 241
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) valmiuksien luominen 
hallintotavan parantamiseksi;
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Or. en

Tarkistus 242
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) työpajat, konferenssit ja kokoukset; d) työpajat, koulutus, konferenssit ja 
kokoukset;

Or. en
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