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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristön ja 
ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1293/2013 
kumoamisesta
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2018)0385),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 192 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C8-0249/2018),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan ja maatalouden 
ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A8-0000/2018),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Ohjelmalla pyritään saavuttamaan 
unionin tavoitteet, jotka on asetettu 
ympäristöä ja ilmastoa sekä puhdasta 
energiaa koskevassa lainsäädännössä, 
politiikassa, suunnitelmissa ja 
kansainvälisissä sitoumuksissa, ja sillä olisi 

(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 
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edistettävä siirtymistä kohti puhdasta, 
kiertotalouteen perustuvaa, 
energiatehokasta, vähähiilistä ja 
ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, 
ympäristön laadun suojelua ja parantamista 
sekä luonnon monimuotoisuuden 
vähenemisen pysäyttämistä ja tämän 
suuntauksen kääntämistä joko suorien 
toimien kautta tai tukemalla näiden 
tavoitteiden sisällyttämistä muuhun 
politiikkaan.

edistettävä siirtymistä kohti puhdasta, 
kiertotalouteen perustuvaa, 
energiatehokasta, vähäpäästöistä ja 
ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, 
ympäristön laadun suojelua ja parantamista 
sekä luonnon monimuotoisuuden 
vähenemisen pysäyttämistä ja tämän 
suuntauksen kääntämistä, myös tukemalla 
Natura 2000 -verkostoa ja paneutumalla 
ekosysteemien heikkenemiseen, joko 
suorien toimien kautta tai tukemalla näiden 
tavoitteiden sisällyttämistä muuhun 
politiikkaan.

Or. en

Tarkistus 2

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 täytäntöönpano
ja SEUT:n 192 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti hyväksyttyjen ympäristö- ja 
ilmastopolitiikkaa koskevien yleisten 
toimintaohjelmien, kuten seitsemännen 
ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman20 a, täytäntöönpano.

__________________ __________________

11 COM(2015)0614 final, 2.12.2015. 11 COM(2015)0614 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)0015, 22.1.2014.

13 EU:n strategia ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseksi (COM(2013)216, 
16.4.2013).

13 EU:n strategia ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseksi (COM(2013)0216, 
16.4.2013).

14 ”Puhdasta energiaa kaikille 14 ”Puhdasta energiaa kaikille 
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eurooppalaisille” -säädöspaketti, 
COM(2016) 860, 30.11.2016.

eurooppalaisille” -säädöspaketti,
COM(2016)0860, 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)0198, 
27.4.2017.

16 Puhdasta ilmaa Euroopalle, 
COM(2013)918.

16 Puhdasta ilmaa Euroopalle, 
COM(2013)0918.

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 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).

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Pariisin ilmastosopimukseen 
perustuvien unionin sitoumusten 
noudattaminen edellyttää, että unionista 
tulee energiatehokas, vähähiilinen ja 
ilmastonmuutoksen kestävä yhteiskunta. 
Tämä puolestaan edellyttää toimia, joissa 
keskitytään erityisesti niihin aloihin, jotka 

(7) Pariisin ilmastosopimukseen 
perustuvien unionin sitoumusten 
noudattaminen edellyttää, että unionista 
tulee kestävä, kiertotalouteen perustuva, 
energiatehokas, vähäpäästöinen ja 
ilmastonmuutoksen kestävä yhteiskunta. 
Tämä puolestaan edellyttää toimia, joissa 
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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.

keskitytään erityisesti niihin aloihin, jotka 
vaikuttavat eniten tämänhetkisiin 
kasvihuonekaasupäästöjen 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 
täytäntöönpanoa Pariisin sopimuksessa 
asetetun hiilestä irtautumisen tavoitteen 
mukaisesti. Ohjelman olisi myös 
sisällettävä toimenpiteitä, joilla edistetään 
ilmastonmuutokseen sopeutumista 
koskevan politiikan täytäntöönpanoa, jotta 
vähennetään haavoittuvuutta, joka liittyy 
ilmastonmuutoksen haitallisiin 
vaikutuksiin.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Siirtyminen puhtaaseen energiaan 
edistää keskeisellä tavalla 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä, ja lisäksi 
siitä saadaan hyötyjä ympäristölle. 
Valmiuksien parantamiseen liittyvät 
toimet, joita vuoteen 2020 rahoitetaan 
Horisontti 2020 -ohjelmasta, olisi 
sisällytettävä ohjelmaan, koska niiden 
tavoitteena ei ole rahoittaa 
huippuosaamista ja luoda innovointia vaan 
helpottaa jo saatavilla olevan, 
ilmastonmuutoksen hillintää edistävän 
teknologian käyttöönottoa. Näiden 
valmiuksien parantamiseen liittyvien 
toimien sisällyttäminen ohjelmaan tarjoaa 
mahdollisuuksia synergiaan alaohjelmien 
välillä ja lisää unionin rahoituksen yleistä 

(8) Siirtyminen puhtaaseen 
vähäpäästöiseen 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, uusiutuvaa energiaa ja 
energiatehokkuutta koskevan ja
ilmastonmuutoksen hillintää edistävän 
teknologian käyttöönottoa. Näiden 
valmiuksien parantamiseen liittyvien 
toimien sisällyttäminen ohjelmaan tarjoaa 
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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.

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 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Toimi, joka on saanut rahoitusta 
ohjelmasta, voi saada rahoitusta myös 
mistä tahansa muusta unionin ohjelmasta 
edellyttäen, että rahoitusosuudet eivät kata 
samoja kuluja. Toimet, jotka saavat 
rahoitusta unionin eri ohjelmista 
kumulatiivisesti, tarkastetaan vain kerran, 
ja tarkastuksen on katettava kaikki kyseiset 
ohjelmat ja niihin sovellettavat säännöt.

(11) Toimi, joka on saanut rahoitusta 
ohjelmasta, voi saada rahoitusta myös 
mistä tahansa muusta unionin ohjelmasta 
edellyttäen, että rahoitusosuudet eivät kata 
samoja kuluja. Toimet, jotka saavat 
rahoitusta unionin eri ohjelmista 
kumulatiivisesti, olisi tarkastettava vain 
kerran, ja tarkastuksen olisi katettava 
kaikki kyseiset ohjelmat ja niihin 
sovellettavat säännöt.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Unionin tuoreimmassa 
ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon 
arvioinnissa21 osoitetaan, että tarvitaan 
merkittävää edistymistä unionin 
ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon 
vauhdittamiseksi ja ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden sisällyttämiseksi 
muuhun politiikkaan. Ohjelman olisi sen 
vuoksi toimittava katalyyttina, jotta 
saavutetaan tarvittavaa edistymistä 
kehittämällä, testaamalla ja toistamalla 
uusia lähestymistapoja, tukemalla 
politiikan kehittämistä, seurantaa ja 
uudelleentarkastelua, parantamalla 
sidosryhmien osallistumista, saamalla 
liikkeelle investointeja kaikista unionin
investointiohjelmista tai muista 
rahoituslähteistä ja tukemalla toimia, joilla 
poistetaan erilaiset esteet 
ympäristölainsäädännön edellyttämien 

(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 
ympäristö- ja ilmastonmuutosasioiden 
sekä niihin liittyvän puhtaaseen 
energiaan siirtymisen hallinnointia, myös
parantamalla sidosryhmien osallistumista, 
saamalla liikkeelle investointeja kaikista 
unionin investointiohjelmista tai muista 
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keskeisten suunnitelmien tehokkaalle 
täytäntöönpanolle.

rahoituslähteistä ja tukemalla toimia, joilla 
poistetaan erilaiset esteet 
ympäristölainsäädännön edellyttämien 
keskeisten suunnitelmien tehokkaalle 
täytäntöönpanolle.

__________________ __________________

21 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle – EU:n ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanon arviointi: yhteiset haasteet 
ja toimien yhdistäminen parempien 
tulosten aikaansaamiseksi (COM/2017/063 
final).

21 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle – EU:n ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanon arviointi: yhteiset haasteet 
ja toimien yhdistäminen parempien 
tulosten aikaansaamiseksi 
(COM(2017)0063 final).

Or. en

Tarkistus 8

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 

(13) Luonnon monimuotoisuuden 
vähenemisen ja ekosysteemien 
heikkenemisen 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 
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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.

olosuhteisiin, mukaan lukien integroidut 
lähestymistavat direktiivin 92/43/ETY 
pohjalta laaditun hankkeiden 
toteutusjärjestyksen sisältävän 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon. 
Unionin ja jäsenvaltioiden olisi myös 
seurattava luonnon monimuotoisuuteen 
liittyviä menojaan, jotta täytetään niiden
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)0244 final.

23 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 
21 päivänä toukokuuta 1992, 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
(EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

23 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 
21 päivänä toukokuuta 1992, 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
(EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä 
marraskuuta 2009, luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, 
s. 7).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä 
marraskuuta 2009, luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, 
s. 7).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1143/2014, annettu 22 
päivänä lokakuuta 2014, haitallisten 
vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta 
ehkäisemisestä ja hallinnasta (EUVL L 
317, 4.11.2014, s. 35).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1143/2014, annettu 22 
päivänä lokakuuta 2014, haitallisten 
vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta 
ehkäisemisestä ja hallinnasta (EUVL L 
317, 4.11.2014, s. 35).

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tuoreista arvioinneista, mukaan 
lukien luonnon monimuotoisuutta 
koskevan unionin strategian 2020 

(14) Tuoreista arvioinneista, mukaan 
lukien luonnon monimuotoisuutta 
koskevan unionin strategian 2020 
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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 
strategisessa suunnitelmassa, että Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston varoista käytetään tietty 
osuus antamaan tukea toimille, jotka 
täydentävät tässä asetuksessa määritettyjä 
strategisia luontohankkeita.

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 
toimintaohjelmia, joilla autetaan 
sisällyttämään 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.

Or. en
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Tarkistus 10

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 ja 
resurssitehokkuuden 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 jätehierarkian 
soveltamiseksi ja jätehuoltoa ja jätteen 
syntymisen ehkäisemistä koskevien 
suunnitelmien täytäntöönpanemiseksi. 
Tukemalla muovistrategian 
täytäntöönpanoa voidaan toteuttaa toimia, 
joilla puututaan erityisesti merten 
roskaantumisen aiheuttamaan ongelmaan.

Or. en

Tarkistus 11

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 

(17) Unionin pitkän aikavälin 
tavoitteena ilmaa koskevaa politiikkaa 
varten on saavuttaa sellaiset ilmanlaadun 
tasot, jotka eivät aiheuta merkittäviä 
kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen
ja ympäristöön. Ihmiset ovat hyvin 
tietoisia ilman epäpuhtauksista ja odottavat 
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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.

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.

__________________ __________________

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 12

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 osallistumista siten, 
että lisätään yleisön tietoisuutta, kuluttajien 
osallistumista ja yleisön ja sidosryhmien, 
myös valtioista riippumattomien 
järjestöjen, osallistumisen laajentamista, 
siten, että järjestetään tähän liittyviä 
politiikkoja koskeva kuuleminen ja 
pannaan kyseiset politiikat täytäntöön. 
Siksi on asianmukaista tukea ohjelmasta 
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laajaa kansalaisjärjestöjen kirjoa ja 
sellaisten voittoa tavoittelemattomien 
yksiköiden verkostoa, joiden tavoitteet 
ovat unionin yleisen edun mukaisia ja 
jotka toimivat ensisijaisesti ympäristö- tai 
ilmastotoimien alalla siten, että 
myönnetään kilpailuttaen ja avoimella 
tavalla toiminta-avustuksia, jotta voidaan 
auttaa tällaisia kansalaisjärjestöjä ja 
verkostoja edistämään tehokkaasti 
unionin politiikkaa ja kehittämään ja 
lujittamaan omia valmiuksiaan, jotta 
niistä tulisi tehokkaampia kumppaneita.

Or. en

Tarkistus 13

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 ympäristö- ja 
ilmastoalaa koskevan säännöstön 
tehokasta noudattamista ja 
täytäntöönpanoa, erityisesti 
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.

__________________ __________________

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

Or. en
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Strategisten luontohankkeiden ja 
strategisten integroitujen hankkeiden 
menestys riippuu asianomaisten 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten sekä ohjelman tavoitteista 
kiinnostuneiden ei-valtiollisten 
toimijoiden välisestä tiiviistä yhteistyöstä. 
Siksi hankkeiden kehittämisessä, 
toteutuksessa, arvioinnissa ja 
seurannassa olisi sovellettava päätösten 



PE627.845v01-00 18/38 PR\1163016FI.docx

FI

avoimuuden ja julkisuuden periaatteita, 
etenkin kun on kyse valtavirtaistamisesta 
tai kun mukana on useampia 
rahoituslähteitä.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjuminen noudattaen 
unionin sitoumuksia, jotka liittyvät Pariisin 
ilmastosopimuksen ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpanoon, tällä 
ohjelmalla edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista sekä sen tavoitteen 
saavuttamista, että että EU:n talousarvion 
menoista vähintään 25 prosentilla tuetaan 
ilmastotavoitteita. Tämän ohjelman 
toimissa 61 prosentilla ohjelman 
kokonaisrahoituksesta odotetaan 
edistettävän ilmastotavoitteita. 
Asianmukaiset toimet määritetään 
ohjelman laatimisen ja täytäntöönpanon 
aikana ja niitä arvioidaan uudestaan 
arviointi- ja 
uudelleentarkasteluprosesseissa.

(24) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjuminen noudattaen 
unionin sitoumuksia, jotka liittyvät Pariisin 
ilmastosopimuksen ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpanoon, tällä 
ohjelmalla edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista sekä sen tavoitteen 
saavuttamista, että EU:n talousarvion 
menoista vähintään 30 prosentilla tuetaan 
ilmastotavoitteita. Tämän ohjelman 
toimissa (61 prosentilla) ohjelman 
kokonaisrahoituksesta odotetaan 
edistettävän ilmastotavoitteita. 
Asianmukaiset toimet määritetään 
ohjelman laatimisen ja täytäntöönpanon 
aikana ja niitä arvioidaan uudestaan
arviointi- ja 
uudelleentarkasteluprosesseissa.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(36 a) Jotta voidaan varmistaa, että 
ohjelmasta myönnettävä tuki ja ohjelman 
täytäntöönpano ovat yhdenmukaisia 
unionin politiikkojen ja painopisteiden 
kanssa ja täydentävät unionin muita 
rahoitusvälineitä, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään tätä 
asetusta hyväksymällä monivuotisia 
työohjelmia. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja että nämä 
kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 
2016 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 
varmistaa tasavertainen osallistuminen 
delegoitujen säädösten valmisteluun, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
toimitetaan kaikki asiakirjat samaan 
aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä. Jotta voitaisiin 
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erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

Or. en

Tarkistus 19

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 saavuttamista toteuttamalla 
johdonmukaisia toimintaohjelmia 
jäsenvaltioissa erityisesti kyseisten 
tavoitteiden ja painopisteiden 
sisällyttämiseksi muihin politiikkoihin ja 
rahoitusvälineisiin, myös toteuttamalla 
koordinoidusti direktiivin 92/43/ETY 
mukaisesti laadittujen hankkeiden 
toteuttamisjärjestyksen sisältävät 
toimintasuunnitelmat;

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman yleisenä tavoitteena on 1. Ohjelman yleisenä tavoitteena on 
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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.

edistää siirtymistä kohti puhdasta, 
kiertotalouteen perustuvaa, 
energiatehokasta, vähäpäästöistä ja 
ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, 
suojella ja parantaa ympäristön laatua ja 
pysäyttää ja kääntää luonnon 
monimuotoisuuden väheneminen ja 
ekosysteemien heikkeneminen ja siten 
edistää kestävää kehitystä.

Or. en

Tarkistus 21

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

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tukea asiaan liittyvän unionin 
lainsäädännön ja politiikan kehittämistä, 
täytäntöönpanoa, seurantaa ja 

b) tukea asiaan liittyvän unionin 
lainsäädännön ja politiikan kehittämistä, 
täytäntöönpanoa, seurantaa, tehokasta 
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täytäntöönpanon valvontaa, mukaan 
lukien hallinnon parantaminen
vahvistamalla julkisten ja yksityisten 
toimijoiden valmiuksia ja 
kansalaisyhteiskunnan osallistumista;

noudattamista ja täytäntöönpanon 
valvontaa, erityisesti parantamalla 
ympäristö- ja ilmastoasioiden hallintoa 
kaikilla tasoilla, myös vahvistamalla 
julkisten ja yksityisten toimijoiden 
valmiuksia ja kansalaisyhteiskunnan 
osallistumista;

Or. en

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

c a) tukea SEUT:n 192 artiklan 
3 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen 
unionin ympäristöalan yleisten 
toimintaohjelmien täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 24

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 25

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale
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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 26

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 27

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla

Kansainvälinen yhteistyö

Ohjelman täytäntöönpanon aikana 
voidaan tehdä yhteistyötä 
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asiaankuuluvien kansainvälisten 
järjestöjen sekä niiden toimielinten ja 
elinten kanssa, jos se on tarpeen 3 
artiklassa vahvistettujen yleisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ohjelma pannaan täytäntöön siten, että 
varmistetaan sen johdonmukaisuus
Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
sosiaalirahaston, koheesiorahaston, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja 
kalastusrahaston, Euroopan horisontti -
ohjelman, Verkkojen Eurooppa -välineen 
ja InvestEU-ohjelman kanssa 
synergiaetujen luomiseksi, erityisesti kun 
kyse on strategisista luontohankkeista ja 
strategisista integroiduista hankkeista, ja 
ohjelman yhteydessä kehitettyjen 
ratkaisujen käyttöönoton ja toistamisen 
tukemiseksi.

Komissio varmistaa ohjelman 
johdonmukaisen täytäntöönpanon ja 
yhdenmukaisuuden ja koordinoinnin
Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
sosiaalirahaston, koheesiorahaston, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja 
kalastusrahaston, Euroopan horisontti -
ohjelman, Verkkojen Eurooppa -välineen 
ja InvestEU-ohjelman kanssa 
synergiaetujen luomiseksi, erityisesti kun 
kyse on strategisista luontohankkeista ja 
strategisista integroiduista hankkeista, ja 
ohjelman yhteydessä kehitettyjen 
ratkaisujen käyttöönoton ja toistamisen 
tukemiseksi.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – a alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) muut työohjelmassa mainitut 
kolmannet maat 4–6 kohdissa säädetyin 
edellytyksin;

3) muut monivuotisissa työohjelmissa
mainitut kolmannet maat 4–6 kohdissa 
säädetyin edellytyksin;
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Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Myöntämisperusteet määritetään 
ehdotuspyynnöissä ottaen huomioon 
seuraavat:

Myöntämisperusteet määritetään 
monivuotisissa työohjelmissa ja 
ehdotuspyynnöissä ottaen huomioon 
seuraavat:

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ohjelmasta rahoitetut hankkeet 
eivät saa haitata ohjelman ympäristö- tai 
ilmastotavoitteiden tai asiaankuuluvien 
puhtaaseen energiaan siirtymistä koskevien 
tavoitteiden saavuttamista ja niiden on 
mahdollisuuksien mukaan edistettävä 
ympäristöä säästävien julkisten hankintojen 
käyttöä;

a) ohjelmasta rahoitetuilla hankkeilla 
on edistettävä 3 artiklassa vahvistettujen,
ohjelman ympäristö- tai ilmastotavoitteiden 
tai asiaankuuluvien puhtaaseen energiaan 
siirtymistä koskevien tavoitteiden 
saavuttamista haittaamatta kyseisiä
tavoitteita millään tavoin ja niiden on 
mahdollisuuksien mukaan edistettävä 
ympäristöä säästävien julkisten hankintojen 
käyttöä;

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

a a) hankkeissa on varmistettava 
kustannustehokas lähestymistapa, ja 
niiden on oltava teknisesti ja 
taloudellisesti johdonmukaisia;

Or. en

Tarkistus 34

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

Komission teksti Tarkistus

a b) hankkeet, joissa on eniten 
mahdollisuuksia 3 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden 
saavuttamiseen, asetetaan etusijalle;

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hankkeet, joissa on eniten 
mahdollisuuksia siihen, että julkinen tai 
yksityinen sektori toistaa ne ja ottaa ne 
käyttöön tai että saadaan liikkeelle tai että 
saadaan liikkeelle laajoja investointeja tai 
taloudellisia resursseja 
(katalyyttipotentiaali), asetetaan etusijalle;

c) hankkeet, joissa on eniten 
mahdollisuuksia siihen, että julkinen tai 
yksityinen sektori toistaa ne ja ottaa ne 
käyttöön tai että saadaan liikkeelle tai että 
saadaan liikkeelle laajoja investointeja tai 
taloudellisia resursseja 
(katalyyttipotentiaali), saavat arvioinnissa 
lisäpisteitä;

Or. en
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Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimi, joka on saanut rahoitusta 
jostain toisesta unionin ohjelmasta, voi 
saada rahoitusta myös tästä ohjelmasta 
edellyttäen, että rahoitusosuudet eivät kata 
samoja kuluja. Kunkin rahoitusta 
myöntävän unionin ohjelman sääntöjä 
sovelletaan sen rahoitusosuuteen. 
Kumulatiivinen rahoitus ei saa ylittää 
kaikkia toimen avustuskelpoisten 
kustannusten kokonaismäärää ja unionin 
eri ohjelmista saatava tuki voidaan laskea 
määräsuhteessa tukiedellytykset 
vahvistavan asiakirjan mukaisesti.

1. Toimi, joka on saanut rahoitusta 
jostain toisesta unionin ohjelmasta, voi 
saada rahoitusta myös tästä ohjelmasta 
edellyttäen, että rahoitusosuudet eivät kata 
samoja kuluja. Muista unionin ohjelmista 
rahoitetuissa toimissa on vältettävä 
3 artiklassa vahvistettujen ympäristö- tai 
ilmastotavoitteiden haittaamista, jotta 
niille voidaan myöntää tukea tästä 
ohjelmasta. Kunkin rahoitusta myöntävän 
unionin ohjelman sääntöjä sovelletaan sen 
rahoitusosuuteen. Kumulatiivinen rahoitus 
ei saa ylittää kaikkia toimen 
avustuskelpoisten kustannusten 
kokonaismäärää ja unionin eri ohjelmista 
saatava tuki voidaan laskea määräsuhteessa 
tukiedellytykset vahvistavan asiakirjan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Työohjelma Monivuotinen työohjelma

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelma pannaan täytäntöön 
vähintään kahdella varainhoitoasetuksen 
110 artiklassa tarkoitetulla työohjelmalla.
Työohjelmissa esitetään tarvittaessa 
rahoitusta yhdistäviä toimia varten 
varattu kokonaismäärä.

1. Ohjelma pannaan täytäntöön 
vähintään kahdella varainhoitoasetuksen 
110 artiklassa tarkoitetulla monivuotisella 
työohjelmalla. Komissiolle siirretään valta 
antaa 21 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen 
täydentämiseksi hyväksymällä kyseiset 
monivuotiset työohjelmat.

Or. en

Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

a a) yhteisrahoituksen vähimmäis- ja 
enimmäismäärät eriteltyinä 4 artiklassa 
vahvistettujen alaohjelmien mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

a b) yhdistäviä toimia varten varattu 
enimmäismäärä;

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d a) monivuotisen työohjelman 
soveltamisaikana esitettävien 
ehdotuspyyntöjen suuntaa-antavat 
aikataulut;

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) hankkeiden valintamenettelyn 
tekniset menetelmät ja 13 artiklassa 
vahvistetut myöntämisperusteiden 
osatekijät.

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ensimmäisen monivuotisen 
työohjelman kesto on neljä vuotta, ja 
toisen työohjelman kesto on kolme vuotta.

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 b. Komissio varmistaa, että kussakin 
ehdotuspyynnössä käyttämättä jäävät 
varat kohdennetaan uudelleen 10 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuihin eri tyyppisiin 
toimiin.

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Komissio varmistaa, että 
sidosryhmiä kuullaan monivuotisia 
työohjelmia kehitettäessä.

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman väliarviointi on 
suoritettava heti kun ohjelman 
toteuttamisesta on saatavilla riittävästi 
tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden 
kuluttua siitä, kun ohjelman toteuttaminen 
on käynnistynyt.

2. Ohjelman väliarviointi on 
suoritettava heti kun ohjelman 
toteuttamisesta on saatavilla riittävästi 
tietoa, kuitenkin viimeistään kolmen
vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman 
toteuttaminen on käynnistynyt.

Arvioinnin on katettava seuraavaa:

Or. en
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Tarkistus 47

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

Komission teksti Tarkistus

a) täytäntöönpanon laadulliset ja 
määrälliset näkökohdat;

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) resurssien käytön tehokkuus;

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) kaikkien toimenpiteiden 
tavoitteiden saavuttaminen, 
mahdollisuuksien mukaan tulosten ja 
vaikutusten tasolla;

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – d alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d) hankkeiden toteutunut tai odotettu
onnistuminen unionin muiden rahastojen 
käytössä ottaen etenkin huomioon edut, 
joita saavutetaan entistä paremmalla 
johdonmukaisuudella unionin muiden 
rahoitusvälineiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e) tavoitteiden välisen synergian 
saavuttaminen sekä se, miten ohjelma 
täydentää muita asiaankuuluvia unionin 
ohjelmia;

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f) unionin lisäarvo ja ohjelman 
pitkäaikaiset vaikutukset toimenpiteiden 
uusimista, muuttamista tai keskeyttämistä 
koskevan päätöksen tekemisen perustaksi.

Or. en
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Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g) se, missä määrin sidosryhmät ovat 
osallistuneet;

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – h alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h) määrällinen ja laadullinen 
analyysi ohjelman vaikutuksesta 
direktiivissä 92/43/ETY ja direktiivissä 
2009/147/EY lueteltujen luontotyyppien ja 
lajien suojelun tasoon.

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio suorittaa ohjelman 
toteuttamisen päätyttyä, kuitenkin 
viimeistään neljän vuoden kuluttua 
1 artiklan toisessa kohdassa mainitun 
ajanjakson päättymisestä, ohjelman 
lopullisen arvioinnin.

3. Komissio suorittaa ohjelman 
toteuttamisen päätyttyä, kuitenkin 
viimeistään neljän vuoden kuluttua 
1 artiklan toisessa kohdassa mainitun 
ajanjakson päättymisestä, ohjelman 
lopullisen arvioinnin, jota täydennetään 
ulkoisella ja riippumattomalla 
jälkiarviointikertomuksella, jossa 
käsitellään ohjelman täytäntöönpanoa ja 
tuloksia.
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Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio toimittaa arviointien 
päätelmät ja omat huomautuksensa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin rahoituksen saajien on 
ilmaistava unionin rahoituksen alkuperä ja 
varmistettava unionin rahoituksen 
näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät 
tunnetuksi hankkeita ja niiden tuloksia) 
tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 
oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri 
kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri 
yleisö mukaan lukien.

1. Unionin rahoituksen saajien on 
ilmaistava unionin rahoituksen alkuperä ja 
varmistettava unionin rahoituksen 
näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät 
tunnetuksi hankkeita ja niiden tuloksia) 
tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 
oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri 
kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri 
yleisö mukaan lukien. Rahoituksen saajien 
on tätä varten käytettävä liitteessä II 
kuvattua ohjelmalogoa kaikessa 
viestinnässä ja sen on oltava näkyvästi 
esillä mainostauluilla strategisesti 
merkittävissä paikoissa. Kaikissa 
ohjelman yhteydessä hankituissa 
kestävissä tuotteissa on oltava 
ohjelmalogo, lukuun ottamatta komission 
yksilöimiä tapauksia.

Or. en
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Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Asetuksella (EU) N:o 1293/2013 
perustetuista rahoitusvälineistä takaisin 
saatavat varat voidaan sijoittaa [InvestEU-
rahaston] puitteissa perustettuihin 
rahoitusvälineisiin.

4. Asetuksella (EU) N:o 1293/2013 
perustetuista rahoitusvälineistä takaisin 
saatavat varat voidaan kohdentaa uudelleen 
tämän ohjelman mukaisiin toimiin.

Or. en

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2.1 kohta – 2 luetelmakohta – 5 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Resurssitehokkuus

Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
Liite II a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Or. en
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PERUSTELUT

Ympäristönsuojelu ei estä talouskasvua eikä työllistämistä. Luonnon monimuotoisuuden 
häviämisen pysäyttäminen ja kääntäminen, hiilestä irtautuminen ja kiertotalouteen siirtyminen 
ovat päin vastoin elintärkeitä pitkän aikavälin sosioekonomisen vaurauden ja 
maailmanlaajuisen kilpailukyvyn kannalta. Unionin olisi oltava maailmanlaajuinen 
edelläkävijä kestävää talouskasvua ja työllisyyttä koskevissa asioissa, kuten toimielimet ovat 
toistuvasti todenneet. Tästä huolimatta paljon on vielä tehtävänä.

Unionin ympäristö- ja ilmastolainsäädännön ja -politiikan asianmukainen täytäntöönpano sekä 
vaadittava rahoitus ovat tarpeen, jotta voidaan saavuttaa yleiset ympäristö- ja ilmastotavoitteet 
ja täyttää unionin ja jäsenvaltioiden kansainväliset sitoumukset. Euroopan parlamentin 
päävaatimuksena on ollut, että varmistetaan riittävä rahoitus monivuotiseen rahoituskehykseen 
2021–2027 ja keskitetään budjettivaroja selvemmin aloille, joilta saadaan todistetusti 
eurooppalaista lisäarvoa ja jotka edistävät kestävää talouskasvua. Unionin talousarviolla on 
kuitenkin omat rajansa, ja jäsenvaltioiden on varmistettava myös riittävät kansalliset varat 
unionin asettamien tavoitteiden saavuttamiseen. 

Life-ohjelma on ainoa erityisesti ympäristö- ja ilmastotoimiin paneutuva ohjelma, joka on 
edelleen olennainen, vaikuttava ja tehokas rahoitusväline, jolla edistetään unionin tavoitteiden 
saavuttamista. Siksi on tarpeen ja perusteltua kaksinkertaistaa Life-ohjelman rahoituskehys, 
kuten parlamentti on toistuvasti todennut. Koska ilmastonmuutoksen hillintään ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen on monia muita rahoitustapoja, on asianmukaista 
täydentää lisävaroilla suhteutetusti kehyksen ympäristöosiota. 

Kun otetaan huomioon Life-ohjelmaa varten ehdotettu rahoituskehys, ei voida odottaa, että se 
riittäisi unionin kunnianhimoisten yleisten ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. 
Vaatimattoman talousarvion vastapainona Lifen odotetaan edistävän valtavirtaistamista, 
etenkin unionin suuremmissa rahoitusohjelmissa. Valtavirtaistamisen parantaminen tuottaa 
kiistatta hyötyä, mutta on tärkeää soveltaa riittävää avoimuutta ohjelmiin, joiden 
katalysaattorina Lifen on määrä toimia, ja valvoa ja arvioida niitä riittävästi. Synergisissä 
budjettiohjelmissa ja unionin politiikkojen aloilla tarvitaan tiukkaa kurinalaisuutta ja 
johdonmukaisuuden parantamista, jotta voidaan varmistaa, että menoerillä saavutetaan 
tehokkaasti Life-ohjelmalle asetetut tavoitteet. 

Hyödyllisyys ja laatu

Suoritusperusteisen budjetoinnin sekä laadun ja hyödyllisyyden korostamisen olisi oltava 
kaiken julkisen rahoituksen keskeisiä tekijöitä. Kansallisia määrärahoja on pidetty tehottomina 
ja niiden vaiheittainen lakkauttaminen nykyisessä Life-ohjelmassa merkitsee myönteistä 
kehitystä, joka vastaa parlamentin näkökantoja. On syytä todeta, että hyödyllisyyteen 
keskittymällä varmistetaan, että unionin varat kohdennetaan unionin yleisiin tavoitteisiin eikä 
erilaisten kansallistenpainopisteiden mukaisesti. Life-ohjelman painopositeiden ja rahoituksen 
uudelleen kansallistaminen ei vähentäisi veronmaksajiin ja kuluttajiin kohdistuvaa rasitusta 
eikä johtaisi parempiin tuloksiin, vaan se haittaisi ohjelman tehokkuutta ja vaikuttavuutta. 
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Hallinnon keskittäminen ja kohdennettu ohjaus auttavat luomaan yhdenvertaiset lähtökohdat ja 
parantamaan ehdotusten ja hankkeiden tasoa ja tuottamaan enemmän lisäarvoa. Komissio on 
toteuttanut myönteisiä toimia kehittäessään kansallisia yhteyspisteitä ja verkostoa. On syytä 
todeta, että tämä ei saisi johtaa myöntämisperusteiden höltymiseen. Life-ohjelman tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää selvästi määriteltyjen perusteiden monialaista soveltamista. 

Joustavuuden ja vastuuvelvollisuuden tasapainoon asettaminen 

Komissio on toteuttanut merkittäviä toimia tiivistääkseen säädöstekstiä ja hioakseen 
päätöksentekoprosessia. Tämä on ansiokasta, mutta se ei saa johtaa oikeudelliseen 
epävarmuuteen tai epäselvyyteen nykyisten toimien ja rahoituksen suhteen. Strateginen 
joustavuus ja mukautuvuus mahdollistavat Life-ohjelman kiireellisimpien painopisteiden 
toteutumisen. On myönteistä, että korostetaan selvemmin yhtä näistä osatekijöistä, eli 
monivuotisia työohjelmia; selkeys ja vakaus ovat kuitenkin olennaisia jokaisen 
budjettiohjelman tehokkaan ja vaikuttavan toiminnan kannalta. Tehokkuussyihin perustuva 
avoin valtakirja ei saa haitata Life-ohjelman tavoitteiden eikä unionin yleisten tavoitteiden 
saavuttamista. Siksi on asianmukaista, että monivuotiset työohjelmat pannaan täytäntöön 
delegoitujen säädösten avulla, millä varmistetaan toimielinten ja sidosryhmien osallistuminen 
ja demokraattinen vastuuvelvollisuus. 

Vaikutusten arvioinnissa todetaan, että oikeusperusta ei vaikuta erityisiin rahoitusmääriin, kun 
otetaan huomioon muuttuvat vaatimukset. Kun alaohjelmille ja toimille asetetaan omat 
vaihtelevat yhteisrahoituksen vähimmäis- ja enimmäismäärät, mahdolliset hakijat ja hankkeet 
saavat tarvitsemaansa vakautta, samalla kun huolehditaan joustavuudesta ja mukautuvuudesta, 
jotta voidaan ottaa huomioon yksilölliset vaatimukset ja tilanteet. 

Ympäristö 

Life-ohjelma on unionin merkittävä luonnonsuojelun moottori ja katalysaattori, etenkin 
pantaessa täytäntöön luontotyyppidirektiiviä ja hallinnoitaessa Natura 2000 -verkkoa. Luonnon 
monimuotoisuus ja terveet ekosysteemit ovat myös olennaisia kasvulle, työpaikoille ja 
taloudelle. Arvioiden mukaan 4,4 miljoonaa työpaikkaa on riippuvaisia Euroopan terveistä 
ekosysteemeistä, ja Natura 2000 -verkko tuottaa 1,7–2,5 prosenttia unionin bkt:stä tarjotessaan 
ekosysteemipalveluja, joihin kuuluvat esimerkiksi hiilen varastointi, veden puhdistaminen, 
pölytys ja matkailu. EU:n vuodelle 2020 asettamia luonnon monimuotoisuuden tavoitteita ja 
luonnon monimuotoisuutta koskevia vuoden 2020 Aichin tavoitteita ei kuitenkaan saavuteta 
nykyisessä luonnon monimuotoisuuden häviämisen kehityskulussa. Unionin on sitouduttava 
välittömiin, konkreettisiin ja uusiin luonnonsuojelutoimiin voidakseen vauhdittaa toimintaansa.

Vaikutusten arvioinnissa todetaan, että luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien 
suojeleminen hyötyisivät eniten kohdennetusta lähestymistavasta, joka perustuu pienten 
hankkeiden rahoittamiseen, kun vertailukohtana käytetään suurempaa ja yleisluontoisempaa 
luonnon monimuotoisuutta edistävää rahastoa. Rahoituskehyksen suurentaminen parantaisi 
tällaisten kohdennettujen hankkeiden saavutettavuutta ja vaikutuksia, samalla kun edistettäisiin 
valtavirtaistamista ja katalysaattorivaikutuksia. Tässä laajuudessa on tärkeää huolehtia 
avoimuudesta, vastuuvelvollisuudesta ja vaikuttavuudesta. Parlamentti on korostanut, että 
unionin ja etenkin jäsenvaltioiden on varmistettava selkeät, määrälliset ja mitattavissa olevat 
tavoitteet, joihin liittyy tulosindikaattoreita, jäljitysvälineitä, sitoutumisprosesseja sekä 
uudelleentarkastelun ja raportoinnin mekanismeja. 
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Ilmasto ja siirtyminen puhtaaseen energiaan

Vuoteen 2030 ulottuvat unionin ilmasto- ja energiatavoitteet, vuosisadan puoliväliin ulottuva 
ja pitkän aikavälin strategia hiilestä irtautumiseksi ja Pariisin sopimuksen mukaiset sitoumukset 
edellyttävät asianmukaista politiikkaa ja asianmukaisia varoja. Unioni ei ole kyennyt 
nykyisessä rahoituskehyksessä saavuttamaan ilmastoa koskevia rahoitustavoitteitaan 
yhtenäkään vuotena. Puhtaaseen energiaan siirtyminen tuottaa ilmastoetuja, minkä ohella se luo 
työpaikkoja, edistää kasvua ja parantaa energiaturvallisuutta. Parlamentti on korostanut, että 
siksi on olennaista, että vuosien 2021–2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä lisätään 
ilmastoa koskevia määrärahoja vähintään 30 prosenttia. 

Pariisin sopimuksessa asetettu hiilestä irtautumisen tavoite edellyttää nopeaa siirtymistä 
puhtaan ja vähäpäästöisen energian strategiaan. Huomattava osa Life-ohjelmaan ehdotetusta 
lisäyksestä kohdennetaan uuteen ”Siirtyminen puhtaaseen energiaan”-alaohjelmaan. Tätä 
voidaan pitää luonnollisena kehityksenä, joka johtuu erityisesti Life-ohjelman toiminnasta. On 
kuitenkin syytä korostaa, että Life-varoja olisi käytettävä ainoastaan kehityksen 
katalysaattorina toimimiseen, uusiutuvan energian käyttöön ottamiseen ja 
energiatehokkuushankkeisiin. 
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