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Tarkistus 32
Veronika Vrecionová

Ehdotus asetukseksi
1 otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS
puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja 
asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta 
(eurooppalainen ilmastolaki)

Hylkäämisehdotus komission 
ehdotuksesta
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS
puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja 
asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta 
(eurooppalainen ilmastolaki)
Komission ehdotus on hylätty.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotusta ei voitu määritelmän mukaan ottaa huomioon covid-19-pandemian ja 
siitä seuranneen kriisin vaikutusten yhteydessä. Laskusuhdanteet useilla eri talouden aloilla 
merkitsevät jo itsessään kasvihuonekaasupäästöjen vähenemistä ilman lainsäädäntötoimien 
tarvetta. EU:n on ensin toivuttava, ennen kuin voidaan asettaa uusi EU:n ilmastolain haaste.

Maatalous- ja elintarvikesektorit kärsivät pandemiasta. Useiden maatalous- ja 
elintarvikeyritysten olemassaolo on uhattuna, ja niillä on talousvaikeuksia. Näin ollen uusien 
haasteiden asettaminen niille johtaa uusiin konkursseihin.

Tarkistus 33
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
1 otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS
puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja 
asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta 

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI puitteiden 
vahvistamisesta järkevälle 
ympäristöpolitiikalle koronakriisin 
jälkeen
(Asetuksen muuttaminen direktiiviksi 
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(eurooppalainen ilmastolaki) edellyttää muutoksia kaikkialle tekstiin. 
Jos tämä tarkistus hyväksytään, vastaava 
muutos tehdään kaikkialle tekstiin.)

Or. en

Tarkistus 34
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
1 otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja 
asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta 
(eurooppalainen ilmastolaki)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

puitteiden vahvistamisesta unionin 
ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi 
peruuttamattomasti ja asteittain ja 
asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta 
(eurooppalainen ilmastolaki)

Or. fr

Tarkistus 35
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
1 otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja 
asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta 
(eurooppalainen ilmastolaki)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja 
asetuksen (EU) 2018/1999 ja asetuksen 
2018/841 muuttamisesta (eurooppalainen 
ilmastolaki)

Or. en
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Tarkistus 36
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Koronakriisi on johtanut 
maailmanlaajuiseen hätätilanteeseen ja 
ennennäkemättömään taloudelliseen 
taantumaan. Tässä vaiheessa ei ole 
mahdollista tehdä järkevää arviota 
koronakriisin tosiasiallista vaikutusta 
yksittäisiin jäsenvaltioihin ja niiden 
talouksiin. Tämän vuoksi EU:n 
jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten on 
tarkistettava, kyseenalaistettava ja 
tarvittaessa mukautettava kaikkia nykyisiä 
politiikkoja. Tämä koskee myös EU:n 
jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten 
ympäristöpolitiikkaa, joka tunnetaan tällä 
hetkellä ”ilmastopolitiikkana” ja jossa 
käytetään lähtökohtana malleihin 
perustuvia pahimpia mahdollisia 
skenaarioita lähitulevaisuudesta. On 
välttämätöntä palata järkevään 
ympäristöpolitiikkaan, jolla varmistetaan 
samalla luontoa kunnioittaen 
taloudellinen kehitys, innovointi ja 
vauraus sekä taataan kansalaisille 
työllisyys, huoltovarmuus ja terveys. 
Tässä yhteydessä on pidettävä mielessä, 
että EU:n jäsenvaltioissa, joissa on 
kehittyneitä talouksia, ilman, maaperän, 
veden ja elintarvikkeiden laatu ovat tällä 
hetkellä parempia kuin vuosisatoihin ja 
elinajanodote on noussut jatkuvasti20 a. 
Ihmiskeskeisessä järkevässä 
ympäristöpolitiikassa säilytetään 
sosiaalisen markkinatalouden puitteet, 
jotka takaavat vapaan yrittäjyyden, 
kilpailun ja innovoinnin, eikä tuhota 
niitä. Vastaavasti hanke, jonka 
alkuperäinen nimi oli ”eurooppalainen 
ilmastonmuutoslaki”, nimetään uudelleen 
”direktiiviksi puitteiden vahvistamisesta 
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järkevälle ympäristöpolitiikalle 
koronakriisin jälkeen”, ja tavoitteita 
mukautetaan, kuten artiklaosassa on 
vahvistettu.
_________________
20 a Eurostatin mukaan elinajanodote 
EU:n jäsenvaltioissa (EU-27) kasvoi 
vuosina 2002–2018 selvästi, 77,7 vuodesta 
81 vuoteen.

Or. en

Tarkistus 37
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio esitteli 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa ˮEuroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaˮ19 uuden 
kasvustrategian, jolla pyritään tekemään 
unionista oikeudenmukainen ja vauras 
yhteiskunta, jonka talous on moderni, 
resurssitehokas ja kilpailukykyinen, 
samalla kun kasvihuonekaasujen 
nettopäästöistä pyritään eroon vuoteen 
2050 mennessä ja talouskasvuun pyritään 
lisäämättä resurssien käyttöä. Tavoitteena 
on myös suojella, säilyttää ja lisätä unionin 
luonnonpääomaa sekä suojella kansalaisten 
terveyttä ja hyvinvointia ympäristöön 
liittyviltä riskeiltä ja vaikutuksilta. Samalla 
tämän siirtymän on oltava 
oikeudenmukainen ja osallistava, eikä 
ketään jätetä jälkeen.

(1) Komissio esitteli 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa ˮEuroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaˮ19 käsityksensä 
mukaan uuden kasvustrategian, jolla 
pyritään tekemään unionista 
oikeudenmukainen ja vauras yhteiskunta, 
jonka talous on moderni, resurssitehokas ja 
kilpailukykyinen, samalla kun 
kasvihuonekaasujen nettopäästöistä 
pyritään eroon vuoteen 2050 mennessä ja 
talouskasvuun pyritään lisäämättä 
resurssien käyttöä. Komission strategiaa 
on kuitenkin arvioitava uudelleen. 
Komission 18. kesäkuuta 2019 antamassa 
tiedonannossa COM(2019) 0285 ja 
14. tammikuuta 2020 antamassa 
tiedonannossa COM(2020) 0021 komissio 
itse totesi, että Pariisin sopimuksen 
mukaan tavoitteiden saavuttaminen 
vuoteen 2030 mennessä edellyttäisi 
260 miljardin euron lisäinvestointia 
vuosittain20 a, kun taas tavoitteiden 
tiukentaminen niin kutsutun ”vihreän 
kehityksen ohjelman” mukaisesti 
edellyttäisi jopa enemmän investointeja 



AM\1206211FI.docx 7/155 PE652.514v01-00

FI

seuraavasti: ”Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmassa ilmoitettu aikomus 
tiukentaa vuoteen 2030 asetettua EU:n 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitetta lisää 
investointitarpeita entisestään. Komissio 
on esittänyt EU:n strategisen pitkän 
aikavälin vision ilmastoneutraalista 
taloudesta ja sitä tukevan perusteellisen 
analyysin, jossa jo todettiin, että 
siirtyminen vähähiiliseen talouteen 
saattaa vuoteen 2040 mennessä edellyttää 
jopa 2 prosentin lisäinvestointeja 
suhteessa BKT:hen. Investointeja 
saatetaan joutua aikaistamaan 
vuoden 2030 tavoitteiden tiukentamisen 
vuoksi.”21 a Komissio arvioi lisäksi, että 
EU:n jäsenvaltioiden taloudellinen 
tuotanto laskee vuonna 2020 vähintään 
7 prosenttia koronakriisin 
seurauksena.22 a Kun otetaan huomioon 
komission omat arviot, on selvää, että 
nykyinen ”ilmastopolitiikka” olisi 
taloudellisesti täysin hallitsematonta. 
Komission tavoitteena on myös suojella, 
säilyttää ja lisätä unionin luonnonpääomaa 
sekä suojella kansalaisten terveyttä ja 
hyvinvointia ympäristöön liittyviltä 
riskeiltä ja vaikutuksilta.

_________________ _________________
19 Komission tiedonanto ”Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma”, COM(2019) 0640 
final, 11. joulukuuta 2019.

19 Komission tiedonanto ”Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma”, COM(2019) 0640 
final, 11. joulukuuta 2019.
20 a Komission tiedonanto 
”Energiaunionin ja ilmastotoimien 
yhteinen toteuttaminen – perustan 
luominen onnistuneelle siirtymiselle 
puhtaaseen energiaan”, COM(2019) 
0285, 18.6.2019, ja komission tiedonanto 
”Kestävä Eurooppa -investointiohjelma 
Euroopan vihreän kehityksen 
investointiohjelma”, COM(2020) 0021, 
14.1.2020.
21 a Komission tiedonanto ”Kestävä 
Eurooppa -investointiohjelma Euroopan 
vihreän kehityksen investointiohjelma”, 
COM(2020) 0021, 14.1.2020.
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22 a Euroopan talousennuste, kevät 2020.

Or. en

Tarkistus 38
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio esitteli 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa ˮEuroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaˮ19 uuden 
kasvustrategian, jolla pyritään tekemään 
unionista oikeudenmukainen ja vauras 
yhteiskunta, jonka talous on moderni, 
resurssitehokas ja kilpailukykyinen, 
samalla kun kasvihuonekaasujen 
nettopäästöistä pyritään eroon vuoteen 
2050 mennessä ja talouskasvuun pyritään 
lisäämättä resurssien käyttöä. Tavoitteena 
on myös suojella, säilyttää ja lisätä unionin 
luonnonpääomaa sekä suojella kansalaisten 
terveyttä ja hyvinvointia ympäristöön 
liittyviltä riskeiltä ja vaikutuksilta. Samalla 
tämän siirtymän on oltava 
oikeudenmukainen ja osallistava, eikä 
ketään jätetä jälkeen.

(1) Komissio esitteli 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa ˮEuroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaˮ19 uuden 
kasvustrategian, jolla pyritään tekemään 
unionista oikeudenmukainen ja vauras 
yhteiskunta, jonka talous on moderni, 
resurssitehokas ja kilpailukykyinen, 
samalla kun kasvihuonekaasujen 
nettopäästöistä tulisi olla päästy eroon 
vuoteen 2050 mennessä ja talouskasvun 
tulisi olla erotettu resurssien käytöstä. 
Tavoitteena on myös suojella, säilyttää ja 
lisätä unionin luonnonpääomaa sekä 
suojella kansalaisten terveyttä ja 
hyvinvointia ympäristöön liittyviltä 
riskeiltä ja vaikutuksilta vaarantamatta 
kasvua ja työllisyyttä. Samalla tämän 
siirtymän on oltava oikeudenmukainen ja 
osallistava, eikä ketään, ei yhtäkään 
kaupunki-, maaseutu-, saari- tai 
vuoristoaluetta tai -yhteisöä, jätetä 
jälkeen.

_________________ _________________
19 Komission tiedonanto ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma”, COM(2019) 
640 final, 11. joulukuuta 2019.

19 Komission tiedonanto ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma”, COM(2019) 
640 final, 11. joulukuuta 2019.

Or. it

Tarkistus 39
Balázs Hidvéghi
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio esitteli 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa ˮEuroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaˮ19 uuden 
kasvustrategian, jolla pyritään tekemään 
unionista oikeudenmukainen ja vauras 
yhteiskunta, jonka talous on moderni, 
resurssitehokas ja kilpailukykyinen, 
samalla kun kasvihuonekaasujen 
nettopäästöistä pyritään eroon vuoteen 
2050 mennessä ja talouskasvuun pyritään 
lisäämättä resurssien käyttöä. Tavoitteena 
on myös suojella, säilyttää ja lisätä unionin 
luonnonpääomaa sekä suojella kansalaisten 
terveyttä ja hyvinvointia ympäristöön 
liittyviltä riskeiltä ja vaikutuksilta. Samalla 
tämän siirtymän on oltava 
oikeudenmukainen ja osallistava, eikä 
ketään jätetä jälkeen.

(1) Komissio esitteli 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa ˮEuroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaˮ19 uuden 
kasvustrategian, jolla pyritään tekemään 
unionista oikeudenmukainen ja vauras 
yhteiskunta, jonka talous on moderni, 
resurssitehokas ja kilpailukykyinen, 
samalla kun kasvihuonekaasujen 
nettopäästöistä pyritään eroon vuoteen 
2050 mennessä ja talouskasvuun pyritään 
lisäämättä resurssien käyttöä. Tavoitteena 
on myös suojella, säilyttää ja lisätä unionin 
luonnonpääomaa sekä suojella kansalaisten 
terveyttä ja hyvinvointia ympäristöön 
liittyviltä riskeiltä ja vaikutuksilta. Samalla 
tämän siirtymän on oltava 
oikeudenmukainen ja osallistava, eikä 
ketään jätetä jälkeen. Tämän siirtymän 
olisi kuitenkin taattava tasapainoinen 
lähestymistapa kolmen ulottuvuuden, eli 
sosiaalisen, ympäristöön liittyvän ja 
taloudellisen, ulottuvuuden, 
näkökulmasta.

_________________ _________________
19 Komission tiedonanto ”Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma”, COM(2019) 0640 
final, 11. joulukuuta 2019.

19 Komission tiedonanto ”Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma”, COM(2019) 0640 
final, 11. joulukuuta 2019.

Or. en

Tarkistus 40
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio esitteli 11 päivänä (1) Komissio esitteli 11 päivänä 
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joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa ˮEuroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaˮ19 uuden 
kasvustrategian, jolla pyritään tekemään 
unionista oikeudenmukainen ja vauras 
yhteiskunta, jonka talous on moderni, 
resurssitehokas ja kilpailukykyinen, 
samalla kun kasvihuonekaasujen 
nettopäästöistä pyritään eroon vuoteen 
2050 mennessä ja talouskasvuun pyritään 
lisäämättä resurssien käyttöä. Tavoitteena 
on myös suojella, säilyttää ja lisätä unionin 
luonnonpääomaa sekä suojella kansalaisten 
terveyttä ja hyvinvointia ympäristöön 
liittyviltä riskeiltä ja vaikutuksilta. Samalla 
tämän siirtymän on oltava 
oikeudenmukainen ja osallistava, eikä 
ketään jätetä jälkeen.

joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa ˮEuroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaˮ19 uuden 
kasvustrategian, jolla pyritään tekemään 
unionista oikeudenmukainen ja vauras 
yhteiskunta, jonka talous on moderni, 
resurssitehokas ja kilpailukykyinen, 
samalla kun kasvihuonekaasujen 
nettopäästöistä pyritään eroon vuoteen 
2050 mennessä ja talouskasvuun pyritään 
lisäämättä resurssien käyttöä. Tavoitteena 
on myös suojella, säilyttää ja lisätä unionin 
luonnonpääomaa sekä suojella kansalaisten 
terveyttä ja hyvinvointia ympäristöön 
liittyviltä riskeiltä ja vaikutuksilta. Samalla 
tämän siirtymän on oltava 
oikeudenmukainen ja osallistava, eikä 
ketään jätetä jälkeen, varsinkaan 
maaseutu- ja vuoristoalueilla ja 
syrjäisimmillä alueilla.

_________________ _________________
19 Komission tiedonanto ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma”, COM(2019) 
640 final, 11. joulukuuta 2019.

19 Komission tiedonanto ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma”, COM(2019) 
640 final, 11. joulukuuta 2019.

Or. fr

Tarkistus 41
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio esitteli 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa ˮEuroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaˮ19 uuden 
kasvustrategian, jolla pyritään tekemään 
unionista oikeudenmukainen ja vauras 
yhteiskunta, jonka talous on moderni, 
resurssitehokas ja kilpailukykyinen, 
samalla kun kasvihuonekaasujen 
nettopäästöistä pyritään eroon vuoteen 
2050 mennessä ja talouskasvuun pyritään 

(1) Komissio esitteli 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa ˮEuroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaˮ19 uuden 
kasvustrategian, jolla pyritään tekemään 
unionista oikeudenmukainen ja vauras 
yhteiskunta, jonka talous on moderni, 
resurssitehokas ja kilpailukykyinen, 
samalla kun kasvihuonekaasujen 
nettopäästöistä pyritään eroon vuoteen 
2050 mennessä ja talouskasvuun pyritään 
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lisäämättä resurssien käyttöä. Tavoitteena 
on myös suojella, säilyttää ja lisätä unionin 
luonnonpääomaa sekä suojella kansalaisten 
terveyttä ja hyvinvointia ympäristöön 
liittyviltä riskeiltä ja vaikutuksilta. Samalla 
tämän siirtymän on oltava 
oikeudenmukainen ja osallistava, eikä 
ketään jätetä jälkeen.

lisäämättä resurssien käyttöä. Tavoitteena 
on myös suojella, säilyttää ja lisätä unionin 
luonnonpääomaa sekä suojella kansalaisten 
terveyttä ja hyvinvointia ympäristöön 
liittyviltä riskeiltä ja vaikutuksilta. Samalla 
tämän siirtymän on oltava 
oikeudenmukainen ja osallistava, siinä on 
keskityttävä erityisesti maaseutualueilla ja 
syrjäisillä alueilla asuviin kansalaisiin, 
eikä ketään siten jätetä jälkeen.

_________________ _________________
19 Komission tiedonanto ”Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma”, COM(2019) 0640 
final, 11. joulukuuta 2019.

19 Komission tiedonanto ”Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma”, COM(2019) 0640 
final, 11. joulukuuta 2019.

Or. en

Tarkistus 42
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio esitteli 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa ˮEuroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaˮ19 uuden 
kasvustrategian, jolla pyritään tekemään 
unionista oikeudenmukainen ja vauras 
yhteiskunta, jonka talous on moderni, 
resurssitehokas ja kilpailukykyinen, 
samalla kun kasvihuonekaasujen 
nettopäästöistä pyritään eroon vuoteen 
2050 mennessä ja talouskasvuun pyritään 
lisäämättä resurssien käyttöä. Tavoitteena 
on myös suojella, säilyttää ja lisätä unionin 
luonnonpääomaa sekä suojella kansalaisten 
terveyttä ja hyvinvointia ympäristöön 
liittyviltä riskeiltä ja vaikutuksilta. Samalla 
tämän siirtymän on oltava 
oikeudenmukainen ja osallistava, eikä 
ketään jätetä jälkeen.

(1) Komissio esitteli 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa ˮEuroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaˮ19 uuden 
kasvustrategian, jolla pyritään tekemään 
unionista oikeudenmukainen ja vauras 
yhteiskunta, jonka talous on moderni, 
resurssitehokas ja kilpailukykyinen, 
samalla kun kasvihuonekaasujen 
nettopäästöistä pyritään eroon vuoteen 
2050 mennessä ja talouskasvuun pyritään 
lisäämättä resurssien käyttöä. Tavoitteena 
on myös suojella, säilyttää ja lisätä unionin 
luonnonpääomaa sekä suojella kansalaisten 
terveyttä ja hyvinvointia ympäristöön 
liittyviltä riskeiltä ja vaikutuksilta. Samalla 
tämän siirtymän on oltava 
oikeudenmukainen ja osallistava, eikä 
ketään jätetä jälkeen, ja samalla on 
kiinnitettävä huomiota maaseutualueisiin.
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_________________ _________________
19 Komission tiedonanto ”Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma”, COM(2019) 0640 
final, 11. joulukuuta 2019.

19 Komission tiedonanto ”Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma”, COM(2019) 0640 
final, 11. joulukuuta 2019.

Or. en

Tarkistus 43
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio esitteli 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa ˮEuroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaˮ19 uuden 
kasvustrategian, jolla pyritään tekemään 
unionista oikeudenmukainen ja vauras 
yhteiskunta, jonka talous on moderni, 
resurssitehokas ja kilpailukykyinen, 
samalla kun kasvihuonekaasujen 
nettopäästöistä pyritään eroon vuoteen 
2050 mennessä ja talouskasvuun pyritään 
lisäämättä resurssien käyttöä. Tavoitteena 
on myös suojella, säilyttää ja lisätä unionin 
luonnonpääomaa sekä suojella kansalaisten 
terveyttä ja hyvinvointia ympäristöön 
liittyviltä riskeiltä ja vaikutuksilta. Samalla 
tämän siirtymän on oltava 
oikeudenmukainen ja osallistava, eikä 
ketään jätetä jälkeen.

(1) Komissio esitteli 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa ˮEuroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaˮ19 uuden 
kasvustrategian, jolla pyritään tekemään 
unionista oikeudenmukainen ja vauras 
yhteiskunta, jonka talous on moderni, 
resurssitehokas ja kilpailukykyinen, 
samalla kun kasvihuonekaasujen 
nettopäästöistä pyritään eroon vuoteen 
2050 mennessä ja talouskasvuun pyritään 
lisäämättä resurssien käyttöä. Tavoitteena 
on myös suojella, säilyttää ja lisätä unionin 
luonnonpääomaa sekä suojella kansalaisten 
terveyttä ja hyvinvointia ympäristöön 
liittyviltä riskeiltä ja vaikutuksilta. Samalla 
tämän siirtymän on oltava 
oikeudenmukainen ja osallistava, eikä 
ketään jätetä jälkeen, etenkään 
maaseutualueilla asuvia.

_________________ _________________
19 Komission tiedonanto ”Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma”, COM(2019) 0640 
final, 11. joulukuuta 2019.

19 Komission tiedonanto ”Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma”, COM(2019) 0640 
final, 11. joulukuuta 2019.

Or. en

Tarkistus 44
Anne Sander
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio esitteli 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa ˮEuroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaˮ19 uuden 
kasvustrategian, jolla pyritään tekemään 
unionista oikeudenmukainen ja vauras 
yhteiskunta, jonka talous on moderni, 
resurssitehokas ja kilpailukykyinen, 
samalla kun kasvihuonekaasujen 
nettopäästöistä pyritään eroon vuoteen 
2050 mennessä ja talouskasvuun pyritään 
lisäämättä resurssien käyttöä. Tavoitteena 
on myös suojella, säilyttää ja lisätä unionin 
luonnonpääomaa sekä suojella kansalaisten 
terveyttä ja hyvinvointia ympäristöön 
liittyviltä riskeiltä ja vaikutuksilta. Samalla 
tämän siirtymän on oltava 
oikeudenmukainen ja osallistava, eikä 
ketään jätetä jälkeen.

(1) Komissio esitteli 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa ˮEuroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaˮ19 uuden 
kasvustrategian, jolla pyritään tekemään 
unionista oikeudenmukainen ja vauras 
yhteiskunta, jonka talous on moderni, 
resurssitehokas ja kilpailukykyinen, 
samalla kun kasvihuonekaasujen 
nettopäästöistä pyritään eroon vuoteen 
2050 mennessä ja talouskasvuun pyritään 
lisäämättä resurssien käyttöä. Tavoitteena 
on myös suojella, säilyttää ja lisätä unionin 
luonnonpääomaa sekä suojella kansalaisten 
terveyttä ja hyvinvointia ympäristöön 
liittyviltä riskeiltä ja vaikutuksilta. Samalla 
tämän siirtymän on oltava 
oikeudenmukainen ja osallistava, eikä 
ketään jätetä jälkeen myöskään 
maaseutualueilla.

_________________ _________________
19 Komission tiedonanto ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma”, COM(2019) 
640 final, 11. joulukuuta 2019.

19 Komission tiedonanto ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma”, COM(2019) 
640 final, 11. joulukuuta 2019.

Or. fr

Tarkistus 45
Mazaly Aguilar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Covid-19-pandemian aiheuttama 
kriisi voi vaikuttaa huomattavasti 
joihinkin Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteisiin ja välineisiin. 
Komission olisi laadittava tämän vuoksi 
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säännöllisesti yksityiskohtainen kertomus 
ja arviointi talouskriisin vaikutuksista 
kaikkien vihreän kehityksen ohjelmasta 
johtuvien lainsäädäntöaloitteiden 
tavoitteisiin.

Or. es

Tarkistus 46
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) 
erityisraportti vaikutuksista, joita aiheutuu 
maapallon keskilämpötilan noususta 
1,5 celsiusasteella esiteollisella kaudella 
vallinneeseen tasoon verrattuna, ja asiaan 
liittyvistä maailmanlaajuisista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kehityskuluista20, tarjoaa vahvan 
tieteellisen perustan ilmastonmuutoksen 
torjumiselle ja osoittaa, että ilmastotoimia 
on tehostettava. Raportissa vahvistetaan, 
että kasvihuonekaasupäästöjä on 
kiireellisesti vähennettävä ja että 
ilmastonmuutos on rajoitettava 
1,5 celsiusasteeseen erityisesti 
äärimmäisten sääilmiöiden 
todennäköisyyden vähentämiseksi. 
Biologista monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja käsittelevän 
hallitustenvälisen tiede- ja 
politiikkafoorumin (IPBES) vuoden 2019 
maailmanlaajuisesta arviointiraportista21 
kävi ilmi, että luonnon monimuotoisuus 
on heikentynyt maailmanlaajuisesti ja että 
ilmastonmuutos on kolmanneksi 
merkittävin luonnon monimuotoisuuden 
häviämistä edistävä tekijä.22

(2) On tärkeää korostaa, että 
hallitustenvälistä ilmastonmuutospaneelia 
(IPCC) motivoi sen oma poliittinen 
ohjelma. Tämä käy ilmi esimerkiksi 
IPCC:n erityisraportista vaikutuksista, 
joita aiheutuu maapallon keskilämpötilan 
noususta 1,5 celsiusasteella esiteollisella 
kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna, ja 
asiaan liittyvistä maailmanlaajuisista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kehityskuluista.20 Tämän raportin mukaan 
kasvihuonekaasupäästöjä on kiireellisesti 
vähennettävä lämpötilan nousun 
rajoittamiseksi 1,5 celsiusasteeseen ja 
äärimmäisten sääilmiöiden 
todennäköisyyden vähentämiseksi. Nämä 
päätelmät on kyseenalaistettu 
18. lokakuuta 2019 annetussa 
eurooppalaisessa ilmastojulistuksessa, 
jonka on allekirjoittanut yli 
500 tutkijaa21 a, jotka eivät näe Euroopan 
parlamentin 28. lokakuuta 2019 
julistamaa ilmastohätätilaa.22 a Biologista 
monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja 
käsittelevän hallitustenvälisen tiede- ja 
politiikkafoorumin (IPBES) vuoden 2019 
maailmanlaajuisessa arviointiraportissa21 
puolestaan pannaan merkille luonnon 
monimuotoisuuden heikentyminen 
maailmanlaajuisesti ja todetaan, että 
ilmastonmuutos on kolmanneksi 
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merkittävin luonnon monimuotoisuuden 
häviämistä edistävä tekijä.22

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
IPCC:n erityiskertomus 1,5°C:n ilmaston 
lämpenemisen vaikutuksista esiteollisella 
tasolla ja siihen liittyvistä 
maailmanlaajuisista 
kasvihuonekaasupäästöväylistä 
ilmastonmuutoksen uhkaan, kestävään 
kehitykseen ja köyhyyden poistamiseen 
kohdistuvan maailmanlaajuisen reagoinnin 
vahvistamiseksi [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
IPCC:n erityiskertomus 1,5°C:n ilmaston 
lämpenemisen vaikutuksista esiteollisella 
tasolla ja siihen liittyvistä 
maailmanlaajuisista 
kasvihuonekaasupäästöväylistä 
ilmastonmuutoksen uhkaan, kestävään 
kehitykseen ja köyhyyden poistamiseen 
kohdistuvan maailmanlaajuisen reagoinnin 
vahvistamiseksi [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.
21 a https://clintel.nl/wp-
content/uploads/2019/10/European-
Climate-Declaration-Oslo-18-October-
2019.pdf 

22 Euroopan ympäristökeskuksen raportti 
”The European environment – state and 
outlook 2020” (Luxembourg: EU:n 
julkaisutoimisto, 2019).

22 Euroopan ympäristökeskuksen raportti 
”The European environment – state and 
outlook 2020” (Luxembourg: EU:n 
julkaisutoimisto, 2019).
22 a P9_TA(2019)0078 Euroopan 
parlamentin päätöslauselma 28. 
marraskuuta 2019 ilmasto- ja 
ympäristöhätätilasta (2019/2930(RSP)).

Or. en

Tarkistus 47
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(2) Hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) 
erityisraportti vaikutuksista, joita aiheutuu 
maapallon keskilämpötilan noususta 
1,5 celsiusasteella esiteollisella kaudella 
vallinneeseen tasoon verrattuna, ja asiaan 
liittyvistä maailmanlaajuisista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kehityskuluista20, tarjoaa vahvan 
tieteellisen perustan ilmastonmuutoksen 
torjumiselle ja osoittaa, että ilmastotoimia 
on tehostettava. Raportissa vahvistetaan, 
että kasvihuonekaasupäästöjä on 
kiireellisesti vähennettävä ja että 
ilmastonmuutos on rajoitettava 
1,5 celsiusasteeseen erityisesti 
äärimmäisten sääilmiöiden 
todennäköisyyden vähentämiseksi. 
Biologista monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja käsittelevän 
hallitustenvälisen tiede- ja 
politiikkafoorumin (IPBES) vuoden 2019 
maailmanlaajuisesta arviointiraportista21 
kävi ilmi, että luonnon monimuotoisuus on 
heikentynyt maailmanlaajuisesti ja että 
ilmastonmuutos on kolmanneksi 
merkittävin luonnon monimuotoisuuden 
häviämistä edistävä tekijä.22

(2) Hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) 
erityisraportti vaikutuksista, joita aiheutuu 
maapallon keskilämpötilan noususta 
1,5 celsiusasteella esiteollisella kaudella 
vallinneeseen tasoon verrattuna, ja asiaan 
liittyvistä maailmanlaajuisista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kehityskuluista20, tarjoaa vahvan 
tieteellisen perustan ilmastonmuutoksen 
torjumiselle ja osoittaa, että ilmastotoimia 
on tehostettava. Raportissa vahvistetaan, 
että kasvihuonekaasupäästöjä on 
kiireellisesti vähennettävä ja että 
ilmastonmuutos on rajoitettava 
1,5 celsiusasteeseen erityisesti 
äärimmäisten sääilmiöiden 
todennäköisyyden vähentämiseksi. 
Biologista monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja käsittelevän 
hallitustenvälisen tiede- ja 
politiikkafoorumin (IPBES) vuoden 2019 
maailmanlaajuisessa arviointiraportissa21 
korostettiin, että luonnon kestävä käyttö 
on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan 
sopeutua ilmastonmuutokseen ja 
lieventää ihmisen vaarallista puuttumista 
ilmastojärjestelmään, ja siinä kävi ilmi, 
että luonnon monimuotoisuus on 
heikentynyt maailmanlaajuisesti ja että 
ilmastonmuutos on kolmanneksi 
merkittävin luonnon monimuotoisuuden 
häviämistä edistävä tekijä.22

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
IPCC:n erityiskertomus 1,5°C:n ilmaston 
lämpenemisen vaikutuksista esiteollisella 
tasolla ja siihen liittyvistä 
maailmanlaajuisista 
kasvihuonekaasupäästöväylistä 
ilmastonmuutoksen uhkaan, kestävään 
kehitykseen ja köyhyyden poistamiseen 
kohdistuvan maailmanlaajuisen reagoinnin 
vahvistamiseksi [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 

20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
IPCC:n erityiskertomus 1,5°C:n ilmaston 
lämpenemisen vaikutuksista esiteollisella 
tasolla ja siihen liittyvistä 
maailmanlaajuisista 
kasvihuonekaasupäästöväylistä 
ilmastonmuutoksen uhkaan, kestävään 
kehitykseen ja köyhyyden poistamiseen 
kohdistuvan maailmanlaajuisen reagoinnin 
vahvistamiseksi [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
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Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

22 Euroopan ympäristökeskuksen raportti 
”The European environment – state and 
outlook 2020” (Luxembourg: EU:n 
julkaisutoimisto, 2019).

22 Euroopan ympäristökeskuksen raportti 
”The European environment – state and 
outlook 2020” (Luxembourg: EU:n 
julkaisutoimisto, 2019).

Or. en

Tarkistus 48
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) 
erityisraportti vaikutuksista, joita aiheutuu 
maapallon keskilämpötilan noususta 
1,5 celsiusasteella esiteollisella kaudella 
vallinneeseen tasoon verrattuna, ja asiaan 
liittyvistä maailmanlaajuisista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kehityskuluista20, tarjoaa vahvan 
tieteellisen perustan ilmastonmuutoksen 
torjumiselle ja osoittaa, että ilmastotoimia 
on tehostettava. Raportissa vahvistetaan, 
että kasvihuonekaasupäästöjä on 
kiireellisesti vähennettävä ja että 
ilmastonmuutos on rajoitettava 
1,5 celsiusasteeseen erityisesti 
äärimmäisten sääilmiöiden 
todennäköisyyden vähentämiseksi. 
Biologista monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja käsittelevän 
hallitustenvälisen tiede- ja 
politiikkafoorumin (IPBES) vuoden 2019 
maailmanlaajuisesta arviointiraportista21 
kävi ilmi, että luonnon monimuotoisuus on 
heikentynyt maailmanlaajuisesti ja että 
ilmastonmuutos on kolmanneksi 
merkittävin luonnon monimuotoisuuden 

(2) Hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) 
erityisraportti vaikutuksista, joita aiheutuu 
maapallon keskilämpötilan noususta 
1,5 celsiusasteella esiteollisella kaudella 
vallinneeseen tasoon verrattuna, ja asiaan 
liittyvistä maailmanlaajuisista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kehityskuluista20, tarjoaa vahvan 
tieteellisen perustan ilmastonmuutoksen 
torjumiselle ja osoittaa, että ilmastotoimia 
on tehostettava. Raportissa vahvistetaan, 
että kasvihuonekaasupäästöjä on 
kiireellisesti vähennettävä ja että 
ilmastonmuutos on rajoitettava 
1,5 celsiusasteeseen erityisesti 
äärimmäisten sääilmiöiden 
todennäköisyyden vähentämiseksi. 
Biologista monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja käsittelevän 
hallitustenvälisen tiede- ja 
politiikkafoorumin (IPBES) vuoden 2019 
maailmanlaajuisesta arviointiraportista21 
kävi ilmi, että luonnon monimuotoisuus on 
heikentynyt maailmanlaajuisesti ja että 
ilmastonmuutos on kolmanneksi 
merkittävin luonnon monimuotoisuuden ja 
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häviämistä edistävä tekijä.22 ekosysteemien häviämistä edistävä tekijä.22

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
IPCC:n erityiskertomus 1,5°C:n ilmaston 
lämpenemisen vaikutuksista esiteollisella 
tasolla ja siihen liittyvistä 
maailmanlaajuisista 
kasvihuonekaasupäästöväylistä 
ilmastonmuutoksen uhkaan, kestävään 
kehitykseen ja köyhyyden poistamiseen 
kohdistuvan maailmanlaajuisen reagoinnin 
vahvistamiseksi [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
IPCC:n erityiskertomus 1,5°C:n ilmaston 
lämpenemisen vaikutuksista esiteollisella 
tasolla ja siihen liittyvistä 
maailmanlaajuisista 
kasvihuonekaasupäästöväylistä 
ilmastonmuutoksen uhkaan, kestävään 
kehitykseen ja köyhyyden poistamiseen 
kohdistuvan maailmanlaajuisen reagoinnin 
vahvistamiseksi [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

22 Euroopan ympäristökeskuksen raportti 
”The European environment – state and 
outlook 2020” (Luxembourg: EU:n 
julkaisutoimisto, 2019).

22 Euroopan ympäristökeskuksen raportti 
”The European environment – state and 
outlook 2020” (Luxembourg: EU:n 
julkaisutoimisto, 2019).

Or. en

Tarkistus 49
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Kayan yhtälö, jota IPCC käyttää 
arvioidessaan hiilidioksidipäästöjen 
kehitystä, osoittaa selvästi, että 
hiilidioksidipäästöt riippuvat 
keskimääräisestä elintasosta, BKT:n 
energiaintensiteetistä ja energian 
hiilidioksidipitoisuudesta. Ei ole 
realistista luottaa pelkästään 
energiaintensiteetin tai energian 
hiilidioksidipitoisuuden vähentämiseen 
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niin sanotun ”ilmastoneutraaliuden” 
saavuttamiseksi, mikä tarkoittaa, että 
tämä tavoite vaatisi valtavaa BKT:n 
pienentämistä.

Or. en

Tarkistus 50
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) On ratkaisevan tärkeää määrittää 
pitkän aikavälin tavoite, jotta voidaan 
edistää taloudellista ja yhteiskunnallista 
muutosta, työllisyyttä, kasvua ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista sekä 
siirtyä oikeudenmukaisella ja 
kustannustehokkaalla tavalla kohti 
lämpötilatavoitetta, joka sisältyy 
ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen osapuolten 
21. konferenssissa vuonna 2015 
hyväksyttyyn 
ilmastonmuutossopimukseen, jäljempänä 
’Pariisin sopimus’.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 51
Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) On ratkaisevan tärkeää määrittää 
pitkän aikavälin tavoite, jotta voidaan 
edistää taloudellista ja yhteiskunnallista 

(3) On ratkaisevan tärkeää määrittää 
pitkän aikavälin tavoite, jotta voidaan 
edistää taloudellista ja yhteiskunnallista 
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muutosta, työllisyyttä, kasvua ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista sekä 
siirtyä oikeudenmukaisella ja 
kustannustehokkaalla tavalla kohti 
lämpötilatavoitetta, joka sisältyy 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
kansakuntien puitesopimuksen osapuolten 
21. konferenssissa vuonna 2015 
hyväksyttyyn 
ilmastonmuutossopimukseen, jäljempänä 
’Pariisin sopimus’.

muutosta, työllisyyttä, kasvua ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista sekä 
varmistaa oikeudenmukainen ja 
kustannustehokas siirtymä kohti 
lämpötilatavoitetta, joka sisältyy 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
kansakuntien puitesopimuksen osapuolten 
21. konferenssissa vuonna 2015 
hyväksyttyyn 
ilmastonmuutossopimukseen, jäljempänä 
’Pariisin sopimus’.

Or. en

Tarkistus 52
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) On ratkaisevan tärkeää määrittää 
pitkän aikavälin tavoite, jotta voidaan 
edistää taloudellista ja yhteiskunnallista 
muutosta, työllisyyttä, kasvua ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista sekä 
saavuttaa oikeudenmukaisella ja 
kustannustehokkaalla tavalla 
lämpötilatavoite, joka sisältyy 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
kansakuntien puitesopimuksen osapuolten 
21. konferenssissa vuonna 2015 
hyväksyttyyn 
ilmastonmuutossopimukseen, jäljempänä 
’Pariisin sopimus’.

(3) On ratkaisevan tärkeää määrittää 
pitkän aikavälin tavoite, jotta voidaan 
edistää taloudellista ja yhteiskunnallista 
muutosta, työpaikkojen säilyttämistä ja 
luomista, kasvua ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamista sekä saavuttaa 
oikeudenmukaisella ja 
kustannustehokkaalla tavalla 
lämpötilatavoite, joka sisältyy 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
kansakuntien puitesopimuksen osapuolten 
21. konferenssissa vuonna 2015 
hyväksyttyyn 
ilmastonmuutossopimukseen, jäljempänä 
’Pariisin sopimus’.

Or. fr

Tarkistus 53
Sylvia Limmer, Ivan David
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Pariisin sopimuksessa asetetaan 
pitkän aikavälin tavoitteeksi pitää 
maapallon keskilämpötilan nousu selvästi 
alle 2 °C:ssa suhteessa esiteolliseen aikaan 
ja pyrkiä toimiin, joilla lämpötilan nousu 
saataisiin rajattua 1,5 °C:een suhteessa 
esiteolliseen aikaan23, ja sopimuksessa 
korostetaan, että on tärkeää sopeutua 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin24 ja 
sovittaa rahoitusvirrat johdonmukaisiksi 
suhteessa kasvihuonekaasujen osalta 
vähäpäästöiseen kehityskulkuun ja 
kehitykseen, jossa joustavasti 
mukaudutaan muuttuvaan ilmastoon25.

(4) EU:n jäsenvaltiot ja EU 
ylikansallisena organisaationa 
allekirjoittivat ilmastonmuutosta 
koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimuksen, jäljempänä ’Pariisin 
sopimus’, ja tämän ja tässä yhteydessä 
kansallisesti määriteltyjen panosten 
tuloksena se on sitova, mikä näkyy muun 
muassa asetuksessa (EU) 2018/1999. 
Pariisin sopimuksessa asetetaan pitkän 
aikavälin tavoitteeksi pitää maapallon 
keskilämpötilan nousu selvästi alle 
2 °C:ssa suhteessa esiteolliseen aikaan ja 
pyrkiä toimiin, joilla lämpötilan nousu 
saataisiin rajattua 1,5 °C:een suhteessa 
esiteolliseen aikaan 23 huolimatta 
meneillään olevasta tieteellisestä 
keskustelusta, johon kuuluu erilaisia 
näkemyksiä ilmastonmuutoksen syistä. 
Pariisin sopimuksen vaatimus käyttää 
rahoitusvirtoja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen ja sovittaa ne kehitykseen, 
jossa kestetään ilmastonmuutosta, on 
korvattava järkevällä 
ympäristöpolitiikalla, joka perustuu 
erityisesti ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen, joka on ollut käynnissä 
miljoonia vuosia.

_________________ _________________
23 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohta.

23 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohta.

24 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 
1 kohdan b alakohta.
25 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
c alakohta.

25 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
c alakohta.

Or. en

Tarkistus 54
Thomas Waitz
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Pariisin sopimuksessa asetetaan 
pitkän aikavälin tavoitteeksi pitää 
maapallon keskilämpötilan nousu selvästi 
alle 2 °C suhteessa esiteolliseen aikaan ja 
pyrkiä toimiin, joilla lämpötilan nousu 
saataisiin rajattua 1,5 °C:een suhteessa 
esiteolliseen aikaan23, ja sopimuksessa 
korostetaan, että on tärkeää sopeutua 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin24 ja 
sovittaa rahoitusvirrat johdonmukaisiksi 
suhteessa kasvihuonekaasujen osalta 
vähäpäästöiseen kehityskulkuun ja 
kehitykseen, jossa joustavasti mukaudutaan 
muuttuvaan ilmastoon25.

(4) Pariisin sopimuksessa asetetaan 
pitkän aikavälin tavoitteeksi pyrkiä 
toimiin, joilla maapallon keskilämpötilan 
nousu pidetään 1,5 °C:ssa suhteessa 
esiteolliseen aikaan23, ja sopimuksessa 
korostetaan, että on tärkeää sopeutua 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin24, 
erityisesti maataloudessa, jossa on 
sovellettava agroekologisia ratkaisuja 
ilmastonmuutoksen vaikutusten 
lieventämiseksi ja niihin sopeutumiseksi, 
mutta myös tuottavuuden ja 
kannattavuuden säilyttämiseksi samalla, 
kun parannetaan sopeutumiskykyä ja 
EU:n elintarviketurvaa, sekä sovittaa 
rahoitusvirrat johdonmukaisiksi suhteessa 
kasvihuonekaasujen osalta vähäpäästöiseen 
kehityskulkuun ja kehitykseen, jossa 
joustavasti mukaudutaan muuttuvaan 
ilmastoon25. Yleisenä kehyksenä sille, että 
unioni antaa oikeudenmukaisen 
panoksensa maailmanlaajuisiin 
pyrkimyksiin rajoittaa maapallon 
lämpötilan nousu 1,5 celsiusasteeseen, 
eurooppalaisen ilmastolain pitäisi taata, 
että sekä unioni että jäsenvaltiot edistävät 
täysimääräisesti näiden Pariisin 
sopimuksen kolmen pitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamista.

_________________ _________________
23Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohta.

23Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohta.

24Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
b alakohta.

24Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
b alakohta.

25Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
c alakohta.

25Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
c alakohta.

Or. en
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Perustelu

Agroekologissa ja agronomisissa tekniikoissa käytetään biologisesti monimuotoisuudeltaan 
rikkaita ja ei-monokulttuurisia lähestymistapoja, toisin sanoen hiilinieluja maaperän 
rakennusprosessissa: maaperän mikrobisto käyttää orgaanista ainesta ja hiiltä juurista 
tihkuvista aineista maahiukkasten peittämiseen humuksella (pitkäketjuiset monimutkaiset 
hiilivedyt). Siten viljelykasvit selviytyvät paremmin äärimmäisistä sääilmiöistä: ne kasvattavat 
juuret syvemmälle hyvin vettä läpäisevään ruokamultaan. Vertaisarvioidut metatutkimukset 
osoittavat, että agroekologista maataloutta harjoittavat viljelijät saavuttavat paremman 
tuottavuuden ja kannattavuuden. Ks. JD van der Ploeg et al, 2019, Economic potential of 
agroecology: Empirical evidence from Europe.

Tarkistus 55
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Pariisin sopimuksessa asetetaan 
pitkän aikavälin tavoitteeksi pitää 
maapallon keskilämpötilan nousu selvästi 
alle 2 °C:ssa suhteessa esiteolliseen aikaan 
ja pyrkiä toimiin, joilla lämpötilan nousu 
saataisiin rajattua 1,5 °C:een suhteessa 
esiteolliseen aikaan23, ja sopimuksessa 
korostetaan, että on tärkeää sopeutua 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin24 ja 
sovittaa rahoitusvirrat johdonmukaisiksi 
suhteessa kasvihuonekaasujen osalta 
vähäpäästöiseen kehityskulkuun ja 
kehitykseen, jossa joustavasti mukaudutaan 
muuttuvaan ilmastoon25.

(4) Pariisin sopimuksessa asetetaan 
pitkän aikavälin tavoitteeksi pitää 
maapallon keskilämpötilan nousu selvästi 
alle 2 °C:ssa suhteessa esiteolliseen aikaan 
ja pyrkiä toimiin, joilla lämpötilan nousu 
saataisiin rajattua 1,5 °C:een suhteessa 
esiteolliseen aikaan23, ja sopimuksessa 
korostetaan, että on tärkeää sopeutua 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin24, 
jotka vaikuttavat maatalouden ja 
elintarvikejärjestelmien kaltaisiin 
strategisiin aloihin, ja sovittaa 
rahoitusvirrat johdonmukaisiksi suhteessa 
kasvihuonekaasujen osalta vähäpäästöiseen 
kehityskulkuun ja kehitykseen, jossa 
joustavasti mukaudutaan muuttuvaan 
ilmastoon25.

_________________ _________________
23Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohta.

23Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohta.

24Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
b alakohta.

24Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
b alakohta.

25Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
c alakohta.

25Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
c alakohta.
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Or. en

Tarkistus 56
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Pariisin sopimuksessa asetetaan 
pitkän aikavälin tavoitteeksi pitää 
maapallon keskilämpötilan nousu selvästi 
alle 2 °C:ssa suhteessa esiteolliseen aikaan 
ja pyrkiä toimiin, joilla lämpötilan nousu 
saataisiin rajattua 1,5 °C:een suhteessa 
esiteolliseen aikaan23, ja sopimuksessa 
korostetaan, että on tärkeää sopeutua 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin24 ja 
sovittaa rahoitusvirrat johdonmukaisiksi 
suhteessa kasvihuonekaasujen osalta 
vähäpäästöiseen kehityskulkuun ja 
kehitykseen, jossa joustavasti mukaudutaan 
muuttuvaan ilmastoon25.

(4) Pariisin sopimuksessa asetetaan 
pitkän aikavälin tavoitteeksi pitää 
maapallon keskilämpötilan nousu selvästi 
alle 2 °C:ssa suhteessa esiteolliseen aikaan 
ja pyrkiä toimiin, joilla lämpötilan nousu 
saataisiin rajattua 1,5 °C:een suhteessa 
esiteolliseen aikaan23, ja sopimuksessa 
korostetaan, että on tärkeää sopeutua 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin24 
vahvistamalla häiriönsietokykyä 
elintarviketuotantoa vaarantamatta ja 
sovittaa rahoitusvirrat johdonmukaisiksi 
suhteessa kasvihuonekaasujen osalta 
vähäpäästöiseen kehityskulkuun ja 
kehitykseen, jossa joustavasti mukaudutaan 
muuttuvaan ilmastoon25.

_________________ _________________
23 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohta.

23 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohta.

24 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
b alakohta.

24 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
b alakohta.

25 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
c alakohta.

25 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
c alakohta.

Or. fr

Tarkistus 57
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(4) Pariisin sopimuksessa asetetaan 
pitkän aikavälin tavoitteeksi pitää 
maapallon keskilämpötilan nousu selvästi 
alle 2 °C:ssa suhteessa esiteolliseen aikaan 
ja pyrkiä toimiin, joilla lämpötilan nousu 
saataisiin rajattua 1,5 °C:een suhteessa 
esiteolliseen aikaan23, ja sopimuksessa 
korostetaan, että on tärkeää sopeutua 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin24 ja 
sovittaa rahoitusvirrat johdonmukaisiksi 
suhteessa kasvihuonekaasujen osalta 
vähäpäästöiseen kehityskulkuun ja 
kehitykseen, jossa joustavasti mukaudutaan 
muuttuvaan ilmastoon25.

(4) Pariisin sopimuksessa asetetaan 
pitkän aikavälin tavoitteeksi pitää 
maapallon keskilämpötilan nousu selvästi 
alle 2 °C:ssa suhteessa esiteolliseen aikaan 
ja pyrkiä toimiin, joilla lämpötilan nousu 
saataisiin rajattua 1,5 °C:een suhteessa 
esiteolliseen aikaan23, ja sopimuksessa 
korostetaan, että on tärkeää sopeutua 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin24 
siten, että elintarviketuotanto ja koko 
maatalousala eivät vaarannu tai ole 
uhattuina, ja sovittaa rahoitusvirrat 
johdonmukaisiksi suhteessa 
kasvihuonekaasujen osalta vähäpäästöiseen 
kehityskulkuun ja kehitykseen, jossa 
joustavasti mukaudutaan muuttuvaan 
ilmastoon25.

_________________ _________________
23 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohta.

23 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohta.

24 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
b alakohta.

24 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
b alakohta.

25 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
c alakohta.

25 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
c alakohta.

Or. it

Tarkistus 58
Balázs Hidvéghi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Pariisin sopimuksessa asetetaan 
pitkän aikavälin tavoitteeksi pitää 
maapallon keskilämpötilan nousu selvästi 
alle 2 °C:ssa suhteessa esiteolliseen aikaan 
ja pyrkiä toimiin, joilla lämpötilan nousu 
saataisiin rajattua 1,5 °C:een suhteessa 
esiteolliseen aikaan23, ja sopimuksessa 
korostetaan, että on tärkeää sopeutua 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin24 ja 
sovittaa rahoitusvirrat johdonmukaisiksi 

(4) Pariisin sopimuksessa asetetaan 
pitkän aikavälin tavoitteeksi pitää 
maapallon keskilämpötilan nousu selvästi 
alle 2 °C:ssa suhteessa esiteolliseen aikaan 
ja pyrkiä toimiin, joilla lämpötilan nousu 
saataisiin rajattua 1,5 °C:een suhteessa 
esiteolliseen aikaan, ja sopimuksessa 
korostetaan, että on tärkeää sopeutua 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin ja 
sovittaa rahoitusvirrat johdonmukaisiksi 
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suhteessa kasvihuonekaasujen osalta 
vähäpäästöiseen kehityskulkuun ja 
kehitykseen, jossa joustavasti mukaudutaan 
muuttuvaan ilmastoon25.

suhteessa kasvihuonekaasujen osalta 
vähäpäästöiseen kehityskulkuun ja 
kehitykseen, jossa joustavasti mukaudutaan 
muuttuvaan ilmastoon, tavalla, joka ei 
uhkaa elintarviketurvaa.

_________________ _________________
23 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohta.

23 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohta.

24 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
b alakohta.

24 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
b alakohta.

25 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
c alakohta.

25 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
c alakohta.

Or. en

Perustelu

Pariisin sopimuksessa tunnustetaan elintarviketurvan suojelu keskeisenä painopisteenä. 
Covid-19-kriisi on osoittanut, että maatalous on strateginen sektori, joka tarjoaa 
elintarviketurvaa kansalaisille.

Tarkistus 59
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Pariisin sopimuksessa asetetaan 
pitkän aikavälin tavoitteeksi pitää 
maapallon keskilämpötilan nousu selvästi 
alle 2 °C:ssa suhteessa esiteolliseen aikaan 
ja pyrkiä toimiin, joilla lämpötilan nousu 
saataisiin rajattua 1,5 °C:een suhteessa 
esiteolliseen aikaan23, ja sopimuksessa 
korostetaan, että on tärkeää sopeutua 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin24 ja 
sovittaa rahoitusvirrat johdonmukaisiksi 
suhteessa kasvihuonekaasujen osalta 
vähäpäästöiseen kehityskulkuun ja 
kehitykseen, jossa joustavasti mukaudutaan 
muuttuvaan ilmastoon25.

(4) Pariisin sopimuksessa asetetaan 
pitkän aikavälin tavoitteeksi pitää 
maapallon keskilämpötilan nousu selvästi 
alle 2 °C:ssa suhteessa esiteolliseen aikaan 
ja pyrkiä toimiin, joilla lämpötilan nousu 
saataisiin rajattua 1,5 °C:een suhteessa 
esiteolliseen aikaan23, ja sopimuksessa 
korostetaan, että on tärkeää sopeutua 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin 
tavalla, joka ei vaaranna 
elintarviketuotantoa,24 ja sovittaa 
rahoitusvirrat johdonmukaisiksi suhteessa 
kasvihuonekaasujen osalta vähäpäästöiseen 
kehityskulkuun ja kehitykseen, jossa 
joustavasti mukaudutaan muuttuvaan 
ilmastoon25.
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_________________ _________________
23 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohta.

23 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohta.

24 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
b alakohta.

24 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
b alakohta.

25 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
c alakohta.

25 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
c alakohta.

Or. en

Tarkistus 60
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Pariisin sopimuksessa asetetaan 
pitkän aikavälin tavoitteeksi pitää 
maapallon keskilämpötilan nousu selvästi 
alle 2 °C:ssa suhteessa esiteolliseen aikaan 
ja pyrkiä toimiin, joilla lämpötilan nousu 
saataisiin rajattua 1,5 °C:een suhteessa 
esiteolliseen aikaan23, ja sopimuksessa 
korostetaan, että on tärkeää sopeutua 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin24 ja 
sovittaa rahoitusvirrat johdonmukaisiksi 
suhteessa kasvihuonekaasujen osalta 
vähäpäästöiseen kehityskulkuun ja 
kehitykseen, jossa joustavasti mukaudutaan 
muuttuvaan ilmastoon25.

(4) Pariisin sopimuksessa asetetaan 
pitkän aikavälin tavoitteeksi pitää 
maapallon keskilämpötilan nousu selvästi 
alle 2 °C:ssa suhteessa esiteolliseen aikaan 
ja pyrkiä toimiin, joilla lämpötilan nousu 
saataisiin rajattua 1,5 °C:een suhteessa 
esiteolliseen aikaan23, ja sopimuksessa 
korostetaan, että on tärkeää sopeutua 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin 
tavalla, joka ei vaaranna 
elintarviketuotantoa,24 ja sovittaa 
rahoitusvirrat johdonmukaisiksi suhteessa 
kasvihuonekaasujen osalta vähäpäästöiseen 
kehityskulkuun ja kehitykseen, jossa 
joustavasti mukaudutaan muuttuvaan 
ilmastoon25.

_________________ _________________
23 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohta.

23 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohta.

24 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
b alakohta.

24 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
b alakohta.

25 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
c alakohta.

25 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
c alakohta.

Or. en
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Tarkistus 61
Dan-Ștefan Motreanu, Franc Bogovič, Anne Sander, Michaela Šojdrová, Asim Ademov, 
Michal Wiezik, Álvaro Amaro

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Pariisin sopimuksessa asetetaan 
pitkän aikavälin tavoitteeksi pitää 
maapallon keskilämpötilan nousu selvästi 
alle 2 °C:ssa suhteessa esiteolliseen aikaan 
ja pyrkiä toimiin, joilla lämpötilan nousu 
saataisiin rajattua 1,5 °C:een suhteessa 
esiteolliseen aikaan23, ja sopimuksessa 
korostetaan, että on tärkeää sopeutua 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin24 ja 
sovittaa rahoitusvirrat johdonmukaisiksi 
suhteessa kasvihuonekaasujen osalta 
vähäpäästöiseen kehityskulkuun ja 
kehitykseen, jossa joustavasti mukaudutaan 
muuttuvaan ilmastoon25.

(4) Pariisin sopimuksessa asetetaan 
pitkän aikavälin tavoitteeksi pitää 
maapallon keskilämpötilan nousu selvästi 
alle 2 °C:ssa suhteessa esiteolliseen aikaan 
ja pyrkiä toimiin, joilla lämpötilan nousu 
saataisiin rajattua 1,5 °C:een suhteessa 
esiteolliseen aikaan23, ja sopimuksessa 
korostetaan, että on tärkeää sopeutua 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin24 ja 
sovittaa rahoitusvirrat johdonmukaisiksi 
suhteessa kasvihuonekaasujen osalta 
vähäpäästöiseen kehityskulkuun ja 
kehitykseen, jossa joustavasti mukaudutaan 
muuttuvaan ilmastoon25. Lisäksi 
ilmastonmuutos ja maapallon 
keskilämpötilan nousu ennustavat, että 
EU:n alttius aavikoitumiselle kasvaa 
tämän vuosisadan aikana.

_________________ _________________
23 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohta.

23 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohta.

24 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
b alakohta.

24 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
b alakohta.

25 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
c alakohta.

25 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
c alakohta.

Or. en

Perustelu

Aavikoituminen on Euroopan unionissa kasvava uhka, joka on myös tuotu esiin Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen raportissa N:o 33/2018.

Tarkistus 62
Sylvia Limmer, Ivan David
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionin ja jäsenvaltioiden 
ilmastotoimien tavoitteena on suojella 
ihmisiä ja maapalloa, hyvinvointia, 
vaurautta, terveyttä, 
elintarvikejärjestelmiä, ekosysteemien 
eheyttä ja luonnon monimuotoisuutta 
ilmastonmuutoksen uhalta kestävän 
kehityksen Agenda 2030 
-toimintaohjelman puitteissa ja Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti, 
maksimoida vauraus maapallon 
sietokyvyn rajoissa sekä vahvistaa 
yhteiskunnan kykyä joustavasti mukautua 
muuttuvaan ilmastoon ja vähentää 
yhteiskunnan alttiutta 
ilmastonmuutokselle.

(5) Jäsenvaltioiden ja unionin niin 
kutsutut ilmastotoimet ovat tähän asti 
perustuneet oletukselle, jonka mukaan on 
mahdollista ”suojella” ilmastoa, ja 
perusteltu ja välttämätön toiminta 
ympäristösaasteita vastaan on usein 
sekoitettu tai rinnastettu ilmaston 
”suojelemiseen”. Näiden toimien 
tavoitteena olisi oltava suojella 
yhteiskuntaa, ihmisiä, terveyttä, 
elintarvikejärjestelmiä, ekosysteemien 
eheyttä ja luonnon monimuotoisuutta 
hyvinvoinnin, vaurauden ja taloudellisen 
kehityksen jakamisen avulla, lisäämällä 
niiden kykyä sopeutua 
ilmastonmuutokseen.

Or. en

Tarkistus 63
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionin ja jäsenvaltioiden 
ilmastotoimien tavoitteena on suojella 
ihmisiä ja maapalloa, hyvinvointia, 
vaurautta, terveyttä, elintarvikejärjestelmiä, 
ekosysteemien eheyttä ja luonnon 
monimuotoisuutta ilmastonmuutoksen 
uhalta kestävän kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman puitteissa ja Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti, 
maksimoida vauraus maapallon sietokyvyn 
rajoissa sekä vahvistaa yhteiskunnan kykyä 
joustavasti mukautua muuttuvaan 
ilmastoon ja vähentää yhteiskunnan 
alttiutta ilmastonmuutokselle.

(5) Unionin ja jäsenvaltioiden 
ilmastotoimien tavoitteena on suojella 
ihmisiä ja maapalloa, hyvinvointia, 
vaurautta, terveyttä, unionin maataloutta 
ja elintarvikejärjestelmiä, ekosysteemien 
eheyttä ja luonnon monimuotoisuutta 
ilmastonmuutoksen uhalta kestävän 
kehityksen Agenda 2030 
-toimintaohjelman puitteissa ja Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti, 
maksimoida vauraus maapallon sietokyvyn 
rajoissa sekä vahvistaa yhteiskunnan kykyä 
joustavasti mukautua muuttuvaan 
ilmastoon ja vähentää yhteiskunnan 
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alttiutta ilmastonmuutokselle. Maa- ja 
metsätalousaloilla voidaan oikeanlaisen 
taloudellisen ja teknologisen tuen avulla 
edistää olennaisesti unionin tavoitteiden 
saavuttamista, erityisesti hiilidioksidin 
sitomiseen liittyvien mahdollisuuksien 
ansiosta.

Or. fr

Tarkistus 64
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionin ja jäsenvaltioiden 
ilmastotoimien tavoitteena on suojella 
ihmisiä ja maapalloa, hyvinvointia, 
vaurautta, terveyttä, elintarvikejärjestelmiä, 
ekosysteemien eheyttä ja luonnon 
monimuotoisuutta ilmastonmuutoksen 
uhalta kestävän kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman puitteissa ja Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti, 
maksimoida vauraus maapallon sietokyvyn 
rajoissa sekä vahvistaa yhteiskunnan kykyä 
joustavasti mukautua muuttuvaan 
ilmastoon ja vähentää yhteiskunnan 
alttiutta ilmastonmuutokselle.

(5) Unionin ja jäsenvaltioiden 
ilmastotoimien tavoitteena on suojella 
ihmisiä ja maapalloa, hyvinvointia, 
vaurautta, terveyttä, elintarvikejärjestelmiä, 
maaseutualueita, metsätaloutta, 
ekosysteemien eheyttä ja luonnon 
monimuotoisuutta ilmastonmuutoksen 
uhalta kestävän kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman puitteissa ja Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti, 
maksimoida vauraus maapallon sietokyvyn 
rajoissa sekä vahvistaa yhteiskunnan kykyä 
joustavasti mukautua muuttuvaan 
ilmastoon ja vähentää yhteiskunnan 
alttiutta ilmastonmuutokselle.

Or. en

Tarkistus 65
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionin ja jäsenvaltioiden (5) Unionin ja jäsenvaltioiden 
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ilmastotoimien tavoitteena on suojella 
ihmisiä ja maapalloa, hyvinvointia, 
vaurautta, terveyttä, elintarvikejärjestelmiä, 
ekosysteemien eheyttä ja luonnon 
monimuotoisuutta ilmastonmuutoksen 
uhalta kestävän kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman puitteissa ja Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti, 
maksimoida vauraus maapallon sietokyvyn 
rajoissa sekä vahvistaa yhteiskunnan kykyä 
joustavasti mukautua muuttuvaan 
ilmastoon ja vähentää yhteiskunnan 
alttiutta ilmastonmuutokselle.

ilmastotoimien tavoitteena on suojella 
ihmisiä ja maapalloa, hyvinvointia, 
vaurautta, terveyttä, maanviljelyä ja 
elintarvikejärjestelmiä, ekosysteemien 
eheyttä ja luonnon monimuotoisuutta 
ilmastonmuutoksen uhalta kestävän 
kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman puitteissa ja Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti, 
maksimoida vauraus maapallon sietokyvyn 
rajoissa sekä vahvistaa yhteiskunnan kykyä 
joustavasti mukautua muuttuvaan 
ilmastoon ja vähentää yhteiskunnan 
alttiutta ilmastonmuutokselle.

Or. en

Tarkistus 66
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Olisi pyrittävä synergiaan eri 
tavoitteiden välillä. Tässä tarkoituksessa 
olisi suojeltava tiukasti runsaasti hiiltä 
sisältävien ekosysteemien merkittäviä 
alueita, kuten vanhoja metsiä ja 
aarniometsiä, turvemaita, nurmia, 
kosteikkoja, mangrovemetsiä ja 
meriheinäniittyjä1 a. EU:n toimet, joilla 
pyritään vähentämään päästöjä, eivät 
saisi johtaa metsäkatoon eivätkä siihen, 
että ilmastonmuutossopimuksen takia 
raportoidaan suuremmista maankäytön 
päästöistä joko kolmansissa maissa tai 
EU:n jäsenvaltioissa, ja olisi ehdotettava 
konkreettista tavoitetta, joka koskee 
luonnollisten hiilinielujen aikaansaamaa 
nettopoistumaa.
_________________
1 a Luonnon monimuotoisuutta koskeva 
strategia. Luonto takaisin osaksi 
elämäämme (COM(2020) 0380 final)
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Or. en

Tarkistus 67
Mazaly Aguilar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Unionin ilmastotoimissa olisi 
oltava tavoitteena, että strategisten alojen 
taloudellista kannattavuutta ei 
heikennetä. Elintarviketuotannon ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden 
takaaminen kaikissa jäsenvaltioissa on 
yksi unionin painopisteistä. Komission 
olisi esiteltävä viimeistään 1. tammikuuta 
2021 yksityiskohtainen arviointi 
eurooppalaisen ilmastolain vaikutuksista 
unionin maatalousalan häiriönsieto- ja 
kilpailukykyyn.

Or. es

Tarkistus 68
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Ilmastoneutraaliuden 
saavuttaminen edellyttäisi kaikkien 
talouden alojen osallistumista toimiin. 
Kun otetaan huomioon 
energiantuotannon ja -kulutuksen 
merkitys kasvihuonekaasupäästöissä, on 
olennaisen tärkeää siirtyä kestävään, 
kohtuuhintaiseen ja varmaan 
energiajärjestelmään, joka perustuu hyvin 
toimiviin energian sisämarkkinoihin. 
Digitalisaatio, teknologinen innovointi 
sekä tutkimus ja kehitys ovat myös tärkeitä 

(6) Ilmastokestävyyden saavuttaminen 
tulisi olla kaikkien jäsenvaltioiden tavoite. 
Digitalisaatio, teknologinen innovointi 
sekä tutkimus ja kehitys ovat myös tärkeitä 
tekijöitä ilmastokestävyystavoitteen 
saavuttamisessa.
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tekijöitä ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa.

Or. en

Tarkistus 69
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
edellyttäisi kaikkien talouden alojen 
osallistumista toimiin. Kun otetaan 
huomioon energiantuotannon ja -
kulutuksen merkitys 
kasvihuonekaasupäästöissä, on 
olennaisen tärkeää siirtyä kestävään, 
kohtuuhintaiseen ja varmaan 
energiajärjestelmään, joka perustuu hyvin 
toimiviin energian sisämarkkinoihin. 
Digitalisaatio, teknologinen innovointi 
sekä tutkimus ja kehitys ovat myös tärkeitä 
tekijöitä ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa.

(6) Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
edellyttäisi kaikkien talouden alojen 
osallistumista toimiin saastuttaja maksaa -
periaatteen perusteella. Tässä yhteydessä 
ei myöskään pidä vaarantaa 
energiajärjestelmän turvallisuutta, 
toimitusvarmuutta ja kohtuuhintaisuutta. 
Digitalisaatio, teknologinen innovointi 
sekä tutkimus ja kehitys ovat myös tärkeitä 
tekijöitä ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa.

Or. it

Tarkistus 70
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Ilmastoneutraaliuden 
saavuttaminen edellyttäisi kaikkien 
talouden alojen osallistumista toimiin. Kun 
otetaan huomioon energiantuotannon ja -
kulutuksen merkitys 
kasvihuonekaasupäästöissä, on olennaisen 

(6) Pariisin sopimuksen tavoitteista 
kiinni pitäminen, erityisesti 
kasvihuonepäästöjen nollatason 
saavuttaminen viimeistään vuonna 2040 
edellyttää kaikkien talouden alojen nopeaa 
päästötason laskemista niin lähelle nollaa 
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tärkeää siirtyä kestävään, kohtuuhintaiseen 
ja varmaan energiajärjestelmään, joka 
perustuu hyvin toimiviin energian 
sisämarkkinoihin. Digitalisaatio, 
teknologinen innovointi sekä tutkimus ja 
kehitys ovat myös tärkeitä tekijöitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa.

kuin mahdollista. Kun otetaan huomioon 
energiantuotannon ja -kulutuksen merkitys 
kasvihuonekaasupäästöissä, on olennaisen 
tärkeää siirtyä kestävään, kohtuuhintaiseen 
ja varmaan energiajärjestelmään, joka 
perustuu hyvin toimiviin energian 
sisämarkkinoihin. Unionin liikenne- ja 
elintarvikejärjestelmiemme sekä sen 
energian toimitus ja teollisuuden murros 
ja hiilen käytöstä luopuminen sekä 
digitalisaatio, teknologinen innovointi sekä 
tutkimus ja kehitys ovat myös tärkeitä 
tekijöitä ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa.

Etenkin korkeisiin päästöihin maatalous- 
ja metsätalousaloilla liittyy suoria ja 
epäsuoria maankäytön muutoksia, jotka 
tuhoavat hiilinieluja tuotantoon liittyvän 
metsäkadon seurauksena sekä unionin 
karjan syöttämisestä käytettävän soijan 
sekä unionissa energiaa varten 
käytettävän palmuöljyn tai puun vuoksi; 
Vaikka jotkut maatalousalan 
kasvihuonekaasupäästöt ovat 
väistämättömiä, unionin olisi 
pienennettävä 
kasvihuonekaasujalanjälkeään 
mukauttamalla karjankasvatuksensa 
laajuutta, jotta voidaan mukautua 
kotimaisten laidunkasvien ja laitumien 
saatavilla oleviin resursseihin ja unionin 
elintarviketurvan tarpeisiin.
Unionin ja jäsenvaltioiden täytyy ottaa 
käyttöön kunnianhimoiset ja 
johdonmukaiset sääntelykehykset, joilla 
taataan kaikkien talouden alojen tukea 
unionin ilmastotavoitteille. Kaikkien 
valtavirtaistettujen teknologisten 
ratkaisujen on oltava kestäviä, ja niissä 
on noudatettava ennalta varautumisen 
periaatetta ilman kielteisiä 
yhteiskunnallisia tai ympäristövaikutuksia 
sekä luomatta tuotantopanokseen liittyvää 
tai taloudellista riippuvuutta.

Or. en
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Tarkistus 71
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
edellyttäisi kaikkien talouden alojen 
osallistumista toimiin. Kun otetaan 
huomioon energiantuotannon ja -
kulutuksen merkitys 
kasvihuonekaasupäästöissä, on olennaisen 
tärkeää siirtyä kestävään, kohtuuhintaiseen 
ja varmaan energiajärjestelmään, joka 
perustuu hyvin toimiviin energian 
sisämarkkinoihin. Digitalisaatio, 
teknologinen innovointi sekä tutkimus ja 
kehitys ovat myös tärkeitä tekijöitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa.

(6) Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
edellyttäisi kaikkien talouden alojen 
osallistumista toimiin. Kun otetaan 
huomioon energiantuotannon ja -
kulutuksen merkitys 
kasvihuonekaasupäästöissä, on olennaisen 
tärkeää siirtyä kestävään, kohtuuhintaiseen 
ja varmaan energiajärjestelmään, joka 
perustuu hyvin toimiviin energian 
sisämarkkinoihin. Digitalisaatio, 
teknologinen innovointi sekä tutkimus ja 
kehitys ovat myös tärkeitä tekijöitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä myös fossiili-intensiivisten 
materiaalien korvaamiseen uusiutuvilla ja 
biopohjaisilla materiaaleilla, jotka ovat 
peräisin metsä- ja maataloudesta, jotka 
ovat kaksi sekä hiilipäästöjä aiheuttavaa 
että hiilinieluna toimivaa alaa, sekä 
vähähiilisillä materiaaleilla.

Or. en

Perustelu

Ilmastoneutraaliuden kannalta on ratkaisevan tärkeää, että fossiili-intensiiviset materiaalit 
korvataan uusiutuvilla, biopohjaisilla ja vähähiilisillä materiaaleilla. Materiaalien ja 
teollisuustuotteiden osuus hiilidioksidipäästöistä on 23 prosenttia, mikä johtuu tuotteiden 
valtioiden sisäisestä loppukysynnästä. Koska unionin sisäisen tuotteiden loppukysynnän osuus 
EU27:n kokonaishiilijalanjäljestä on 77 prosenttia, materiaalien ja teollisuustuotteiden osuus 
on lähes viidesosa EU27:n kaikista hiilidioksidipäästöistä.

Tarkistus 72
Petri Sarvamaa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(6) Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
edellyttäisi kaikkien talouden alojen 
osallistumista toimiin. Kun otetaan 
huomioon energiantuotannon ja -
kulutuksen merkitys 
kasvihuonekaasupäästöissä, on olennaisen 
tärkeää siirtyä kestävään, kohtuuhintaiseen 
ja varmaan energiajärjestelmään, joka 
perustuu hyvin toimiviin energian 
sisämarkkinoihin. Digitalisaatio, 
teknologinen innovointi sekä tutkimus ja 
kehitys ovat myös tärkeitä tekijöitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa.

(6) Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
edellyttäisi kaikkien talouden alojen 
osallistumista toimiin. Kun otetaan 
huomioon energiantuotannon ja -
kulutuksen merkitys 
kasvihuonekaasupäästöissä, on olennaisen 
tärkeää siirtyä kestävään, kohtuuhintaiseen 
ja varmaan energiajärjestelmään, joka 
perustuu hyvin toimiviin energian 
sisämarkkinoihin. Digitalisaatio, 
teknologinen innovointi sekä tutkimus ja 
kehitys ovat myös tärkeitä tekijöitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa. Maa- ja metsätalousaloja 
on myös pidettävä tärkeinä tekijöinä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa ja kestävään 
kiertotalouteen siirtymisessä.

Or. en

Tarkistus 73
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
edellyttäisi kaikkien talouden alojen 
osallistumista toimiin. Kun otetaan 
huomioon energiantuotannon ja -
kulutuksen merkitys 
kasvihuonekaasupäästöissä, on olennaisen 
tärkeää siirtyä kestävään, kohtuuhintaiseen 
ja varmaan energiajärjestelmään, joka 
perustuu hyvin toimiviin energian 
sisämarkkinoihin. Digitalisaatio, 
teknologinen innovointi sekä tutkimus ja 
kehitys ovat myös tärkeitä tekijöitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa.

(6) Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
edellyttäisi kaikkien talouden alojen 
osallistumista toimiin. Kun otetaan 
huomioon energiantuotannon ja -
kulutuksen merkitys 
kasvihuonekaasupäästöissä, on olennaisen 
tärkeää siirtyä kestävään, kohtuuhintaiseen 
ja varmaan energiajärjestelmään, joka 
perustuu hyvin toimiviin energian 
sisämarkkinoihin. Digitalisaatio, 
teknologinen innovointi sekä tutkimus ja 
kehitys ovat myös tärkeitä tekijöitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa. Lisäksi maa- ja 
metsätalousalat on katsottava olennaisiksi 
ja tärkeiksi, sillä niillä on myös hiiltä 
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sitova vaikutus.

Or. it

Tarkistus 74
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
edellyttäisi kaikkien talouden alojen 
osallistumista toimiin. Kun otetaan 
huomioon energiantuotannon ja -
kulutuksen merkitys 
kasvihuonekaasupäästöissä, on olennaisen 
tärkeää siirtyä kestävään, kohtuuhintaiseen 
ja varmaan energiajärjestelmään, joka 
perustuu hyvin toimiviin energian 
sisämarkkinoihin. Digitalisaatio, 
teknologinen innovointi sekä tutkimus ja 
kehitys ovat myös tärkeitä tekijöitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa.

(6) Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
edellyttäisi kaikkien talouden alojen 
osallistumista toimiin, mukaan lukien 
maatalous sekä hiilipäästöjen aiheuttajina 
että hiilinieluina, niiden päästöjen 
vähentämiseksi. Kun otetaan huomioon 
energiantuotannon ja -kulutuksen merkitys 
kasvihuonekaasupäästöissä, on olennaisen 
tärkeää siirtyä täysin uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvaan, kestävään, 
kohtuuhintaiseen ja varmaan 
energiajärjestelmään, joka perustuu hyvin 
toimiviin energian sisämarkkinoihin. 
Digitalisaatio, teknologinen innovointi, 
ekoviljelykäytännöt sekä tutkimus ja 
kehitys ovat myös tärkeitä tekijöitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa.

Or. en

Tarkistus 75
Mazaly Aguilar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
edellyttäisi kaikkien talouden alojen 
osallistumista toimiin. Kun otetaan 
huomioon energiantuotannon ja -

(6) Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
edellyttäisi kaikkien talouden alojen 
osallistumista toimiin. Kun otetaan 
huomioon energiantuotannon ja -
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kulutuksen merkitys 
kasvihuonekaasupäästöissä, on olennaisen 
tärkeää siirtyä kestävään, kohtuuhintaiseen 
ja varmaan energiajärjestelmään, joka 
perustuu hyvin toimiviin energian 
sisämarkkinoihin. Digitalisaatio, 
teknologinen innovointi sekä tutkimus ja 
kehitys ovat myös tärkeitä tekijöitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa.

kulutuksen merkitys 
kasvihuonekaasupäästöissä, on olennaisen 
tärkeää siirtyä kestävään, kohtuuhintaiseen 
ja varmaan energiajärjestelmään, joka 
perustuu hyvin toimiviin energian 
sisämarkkinoihin. Digitalisaatio, 
teknologinen innovointi sekä tutkimus ja 
kehitys ovat myös tärkeitä tekijöitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa ja ensisijaisen tärkeitä 
pellolta pöytään -strategian ja vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
lainsäädännöllisessä kehittämisessä.

Or. es

Tarkistus 76
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
edellyttäisi kaikkien talouden alojen 
osallistumista toimiin. Kun otetaan 
huomioon energiantuotannon ja -
kulutuksen merkitys 
kasvihuonekaasupäästöissä, on olennaisen 
tärkeää siirtyä kestävään, kohtuuhintaiseen 
ja varmaan energiajärjestelmään, joka 
perustuu hyvin toimiviin energian 
sisämarkkinoihin. Digitalisaatio, 
teknologinen innovointi sekä tutkimus ja 
kehitys ovat myös tärkeitä tekijöitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa.

(6) Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
edellyttäisi kaikkien talouden alojen 
osallistumista toimiin, keskittymällä 
erityisesti fossiilisten polttoaineiden 
päästöjen vähentämiseen. Kun otetaan 
huomioon energiantuotannon ja -
kulutuksen merkitys 
kasvihuonekaasupäästöissä, on olennaisen 
tärkeää siirtyä kestävään, kohtuuhintaiseen 
ja varmaan energiajärjestelmään, joka 
perustuu hyvin toimiviin energian 
sisämarkkinoihin. Digitalisaatio, 
teknologinen innovointi sekä tutkimus ja 
kehitys ovat myös tärkeitä tekijöitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa.

Or. en

Tarkistus 77
Daniel Buda
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
edellyttäisi kaikkien talouden alojen 
osallistumista toimiin. Kun otetaan 
huomioon energiantuotannon ja -
kulutuksen merkitys 
kasvihuonekaasupäästöissä, on olennaisen 
tärkeää siirtyä kestävään, kohtuuhintaiseen 
ja varmaan energiajärjestelmään, joka 
perustuu hyvin toimiviin energian 
sisämarkkinoihin. Digitalisaatio, 
teknologinen innovointi sekä tutkimus ja 
kehitys ovat myös tärkeitä tekijöitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa.

(6) Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
edellyttäisi kaikkien talouden alojen 
osallistumista toimiin. Kun otetaan 
huomioon energiantuotannon ja -
kulutuksen merkitys 
kasvihuonekaasupäästöissä, on olennaisen 
tärkeää siirtyä kestävään, kohtuuhintaiseen 
ja varmaan energiajärjestelmään, joka 
perustuu hyvin toimiviin energian 
sisämarkkinoihin. Digitalisaatio, 
teknologisen innovoinnin laajempi 
saatavuus sekä tutkimus ja kehitys ovat 
myös tärkeitä tekijöitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa.

Or. en

Tarkistus 78
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Komission olisi asian 
selventämiseksi esitettävä luonnollisten ja 
muiden hiilinielujen määritelmä.

Or. en

Tarkistus 79
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(7) Unioni on harjoittanut 
kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja 
luonut sääntelykehyksen saavuttaakseen 
2030 asettamansa tavoitteen 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. 
Lainsäädäntöä, jolla tämä tavoite pannaan 
täytäntöön, ovat muun muassa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2003/87/EY26, jolla perustetaan 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmä unionissa, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
N:o 2018/84227, jolla otetaan käyttöön 
kansalliset tavoitteet 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
vuoteen 2030 mennessä, sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
N:o 2018/84128, jossa edellytetään, että 
jäsenvaltiot tasapainottavat maankäytöstä, 
maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuvat 
kasvihuonekaasujen päästöt ja poistumat.

(7) Jäsenvaltiot ja unioni ovat luoneet 
sääntelykehyksen, jotta saavutetaan 
unionin vuodelle 2030 asetettu Pariisin 
sopimuksen sitoumuksiin perustuva 
tavoite kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi. Lainsäädäntöä, jolla tämä 
tavoite pannaan täytäntöön, ovat muun 
muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2003/87/EY, jolla perustetaan 
tehoton ja byrokraattinen 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmä unionissa, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
N:o 2018/84227, jolla otetaan käyttöön 
kansalliset tavoitteet 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
vuoteen 2030 mennessä, sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
N:o 2018/84128, jossa edellytetään, että 
jäsenvaltiot tasapainottavat maankäytöstä, 
maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuvat 
kasvihuonekaasujen päästöt ja poistumat ja 
joka pohjautuu yksinomaan tähän 
mennessä tieteellisesti todistamattomaan 
oletukseen, että hiilidioksidi on ainoa niin 
sanotun maailmanlaajuisen 
lämpenemistä aiheuttava tekijä.

_________________ _________________
26Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä 
lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta unionissa ja neuvoston 
direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 
(EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

26Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä 
lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta unionissa ja neuvoston 
direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 
(EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

27Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/842, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 2018, sitovista vuotuisista 
kasvihuonekaasujen vähennyksistä 
jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030, joilla 
edistetään ilmastotoimia Pariisin 
sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi, 
sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 
muuttamisesta (EUVL L 156, 19.6.2018, 

27Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/842, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 2018, sitovista vuotuisista 
kasvihuonekaasujen vähennyksistä 
jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030, joilla 
edistetään ilmastotoimia Pariisin 
sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi, 
sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 
muuttamisesta (EUVL L 156, 19.6.2018, 
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s. 26). s. 26).
28Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/841, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 2018, maankäytöstä, 
maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuvien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 
ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan 
puitteisiin sekä asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 ja päätöksen N:o 
529/2013/EU muuttamisesta 
(EUVL L 156, 19.6.2018, s. 1).

28Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/841, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 2018, maankäytöstä, 
maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuvien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 
ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan 
puitteisiin sekä asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 ja päätöksen N:o 
529/2013/EU muuttamisesta 
(EUVL L 156, 19.6.2018, s. 1).

Or. en

Tarkistus 80
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Unioni on harjoittanut 
kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja 
luonut sääntelykehyksen saavuttaakseen 
vuodelle 2030 asettamansa tavoitteen 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. 
Lainsäädäntöä, jolla tämä tavoite pannaan 
täytäntöön, ovat muun muassa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2003/87/EY26, jolla perustetaan 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmä unionissa, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 
2018/84227, jolla otetaan käyttöön 
kansalliset tavoitteet 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
vuoteen 2030 mennessä, sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 
2018/84128, jossa edellytetään, että 
jäsenvaltiot tasapainottavat maankäytöstä, 
maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuvat 

(7) Unioni on harjoittanut 
kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja 
luonut sääntelykehyksen saavuttaakseen 
vuodelle 2030 asettamansa tavoitteen 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. 
Lainsäädäntöä, jolla tämä tavoite pannaan 
täytäntöön, ovat muun muassa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2003/87/EY26, jolla perustetaan 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmä unionissa, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 
2018/84227, jolla otetaan käyttöön 
kansalliset tavoitteet 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
vuoteen 2030 mennessä, sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 
2018/84128, jossa edellytetään, että 
jäsenvaltiot tasapainottavat maankäytöstä, 
maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuvat 
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kasvihuonekaasujen päästöt ja poistumat. kasvihuonekaasujen päästöt ja poistumat. 
Komission olisi 30 päivään kesäkuuta 
2021 mennessä tarkistettava kyseisiä 
säädöksiä sekä kaikkia asiaankuuluvia 
alakohtaisia säädöksiä, unionin ulkoista 
toimintaa ja unionin talousarviota, jotta 
voidaan ottaa huomioon unionin 
kasvihuonekaasutase, unionin vuoteen 
2030 ulottuva ilmastotavoite ja tässä 
asetuksessa asetettu kasvihuonekaasujen 
nettopäästöttömyyttä koskeva tavoite.

_________________ _________________
26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä 
lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta unionissa ja neuvoston 
direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 
(EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä 
lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta unionissa ja neuvoston 
direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 
(EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/842, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 2018, sitovista vuotuisista 
kasvihuonekaasujen vähennyksistä 
jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030, joilla 
edistetään ilmastotoimia Pariisin 
sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi, 
sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 
muuttamisesta (EUVL L 156, 19.6.2018, 
s. 26).

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/842, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 2018, sitovista vuotuisista 
kasvihuonekaasujen vähennyksistä 
jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030, joilla 
edistetään ilmastotoimia Pariisin 
sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi, 
sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 
muuttamisesta (EUVL L 156, 19.6.2018, 
s. 26).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/841, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 2018, maankäytöstä, 
maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuvien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 
ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan 
puitteisiin sekä asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 ja päätöksen 
N:o 529/2013/EU muuttamisesta 
(EUVL L 156, 19.6.2018, s. 1).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/841, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 2018, maankäytöstä, 
maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuvien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 
ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan 
puitteisiin sekä asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 ja päätöksen 
N:o 529/2013/EU muuttamisesta 
(EUVL L 156, 19.6.2018, s. 1).

Or. en

Tarkistus 81



AM\1206211FI.docx 43/155 PE652.514v01-00

FI

Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Unioni on harjoittanut 
kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja 
luonut sääntelykehyksen saavuttaakseen 
vuodelle 2030 asettamansa tavoitteen 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. 
Lainsäädäntöä, jolla tämä tavoite pannaan 
täytäntöön, ovat muun muassa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2003/87/EY26, jolla perustetaan 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmä unionissa, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 
2018/84227, jolla otetaan käyttöön 
kansalliset tavoitteet 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
vuoteen 2030 mennessä, sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
N:o 2018/84128, jossa edellytetään, että 
jäsenvaltiot tasapainottavat maankäytöstä, 
maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuvat 
kasvihuonekaasujen päästöt ja poistumat.

(7) Unioni on harjoittanut 
ilmastopolitiikkaa ja luonut 
sääntelykehyksen saavuttaakseen vuodelle 
2030 asettamansa tavoitteen 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. 
Lainsäädäntöä, jolla tämä tavoite pannaan 
täytäntöön, ovat muun muassa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2003/87/EY26, jolla perustetaan 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmä unionissa, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 
2018/84227, jolla otetaan käyttöön 
kansalliset tavoitteet 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
vuoteen 2030 mennessä, sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
N:o 2018/84128, jossa edellytetään, että 
jäsenvaltiot tasapainottavat maankäytöstä, 
maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuvat 
kasvihuonekaasujen päästöt ja poistumat.

_________________ _________________
26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä 
lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta unionissa ja neuvoston 
direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 
(EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä 
lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta unionissa ja neuvoston 
direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 
(EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/842, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 2018, sitovista vuotuisista 
kasvihuonekaasujen vähennyksistä 
jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030, joilla 
edistetään ilmastotoimia Pariisin 
sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi, 
sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 
muuttamisesta (EUVL L 156, 19.6.2018, 
s. 26).

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/842, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 2018, sitovista vuotuisista 
kasvihuonekaasujen vähennyksistä 
jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030, joilla 
edistetään ilmastotoimia Pariisin 
sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi, 
sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 
muuttamisesta (EUVL L 156, 19.6.2018, 
s. 26).
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28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/841, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 2018, maankäytöstä, 
maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuvien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 
ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan 
puitteisiin sekä asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 ja päätöksen 
N:o 529/2013/EU muuttamisesta 
(EUVL L 156, 19.6.2018, s. 1).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/841, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 2018, maankäytöstä, 
maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuvien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 
ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan 
puitteisiin sekä asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 ja päätöksen 
N:o 529/2013/EU muuttamisesta 
(EUVL L 156, 19.6.2018, s. 1).

Or. en

Tarkistus 82
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Lisäksi komissio on 
28. marraskuuta 2018 antamassaan 
tiedonannossa ”Puhdas maapallo kaikille 
– Lisäksi komissio esitti 28 päivänä 
marraskuuta 2018 antamassaan 
tiedonannossa ”Puhdas maapallo kaikille 
– Eurooppalainen visio kukoistavasta, 
nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja 
ilmastoneutraalista taloudesta” 
strategisen pitkän aikavälin visionsa 
kasvihuonekaasujen päästöjen nollatason 
saavuttamisesta vuoteen 2050 mennessä 
sosiaalisesti oikeudenmukaisen ja 
kustannustehokkaan siirtymän kautta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 83
Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(8) Lisäksi komissio on 
28. marraskuuta 2018 antamassaan 
tiedonannossa ”Puhdas maapallo kaikille – 
Lisäksi komissio esitti 28 päivänä 
marraskuuta 2018 antamassaan 
tiedonannossa ”Puhdas maapallo kaikille – 
Eurooppalainen visio kukoistavasta, 
nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja 
ilmastoneutraalista taloudesta” strategisen 
pitkän aikavälin visionsa 
kasvihuonekaasujen päästöjen nollatason 
saavuttamisesta vuoteen 2050 mennessä 
sosiaalisesti oikeudenmukaisen ja 
kustannustehokkaan siirtymän kautta.

(8) Lisäksi komissio on 
28. marraskuuta 2018 antamassaan 
tiedonannossa ”Puhdas maapallo kaikille – 
Lisäksi komissio esitti 28 päivänä 
marraskuuta 2018 antamassaan 
tiedonannossa ”Puhdas maapallo kaikille – 
Eurooppalainen visio kukoistavasta, 
nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja 
ilmastoneutraalista taloudesta” strategisen 
pitkän aikavälin visionsa 
kasvihuonekaasujen päästöjen nollatason 
saavuttamisesta vuoteen 2050 mennessä 
sosiaalisesti oikeudenmukaisen ja 
kustannustehokkaan siirtymän kautta. 
Tästä syystä jos maailman väestömäärä 
kasvaa 30 prosenttia vuoteen 2050 
mennessä, maatalousalalla on keskeinen 
asema riittävän ruoan tuottamisessa 
mahdollisten kriisien välttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 84
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Unioni on ”Puhdasta energiaa 
kaikille eurooppalaisille” -säädöspaketin29 
avulla pyrkinyt kunnianhimoisesti 
luopumaan hiilen käytöstä erityisesti 
rakentamalla vahvan energiaunionin, johon 
sisältyvät Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiveissä 2012/27/EU30 ja 
(EU) 2018/200131 vahvistetut vuoden 2030 
energiatehokkuustavoitteet ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöönottoa koskevat 
tavoitteet, ja vahvistamalla asiaa koskevaa 
lainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2010/31/EU32.

(9) Muina viimeaikaisina 
toimenpiteinä voidaan mainita ”Puhdasta 
energiaa kaikille eurooppalaisille” -
säädöspaketin29, jolla pyritään luopumaan 
hiilen käytöstä erityisesti rakentamalla 
vahvan energiaunionin, johon sisältyvät 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiveissä 2012/27/EU30 ja (EU) 
2018/200131 vahvistetut vuoden 2030 
energiatehokkuustavoitteet ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöönottoa koskevat 
tavoitteet, ja vahvistamalla asiaa koskevaa 
lainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
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2010/31/EU32.

_________________ _________________
29 COM(2016) 0860 final, 30. marraskuuta 
2016.

29 COM(2016) 0860 final, 30. marraskuuta 
2016.

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä 
lokakuuta 2012, energiatehokkuudesta, 
direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU 
muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY 
ja 2006/32/EY kumoamisesta (EUVL 
L 315, 14.11.2012, s. 1).

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä 
lokakuuta 2012, energiatehokkuudesta, 
direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU 
muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY 
ja 2006/32/EY kumoamisesta (EUVL 
L 315, 14.11.2012, s. 1).

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 
11 päivänä joulukuuta 2018, uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä (EUVL L 328, 21.12.2018, 
s. 82).

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 
11 päivänä joulukuuta 2018, uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä (EUVL L 328, 21.12.2018, 
s. 82).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2010/31/EU, annettu 19 päivänä 
toukokuuta 2010, rakennusten 
energiatehokkuudesta (EUVL L 153, 
18.6.2010, s. 13).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2010/31/EU, annettu 19 päivänä 
toukokuuta 2010, rakennusten 
energiatehokkuudesta (EUVL L 153, 
18.6.2010, s. 13).

Or. en

Tarkistus 85
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Unioni on ”Puhdasta energiaa 
kaikille eurooppalaisille” -säädöspaketin29 
avulla pyrkinyt kunnianhimoisesti 
luopumaan hiilen käytöstä erityisesti 
rakentamalla vahvan energiaunionin, johon 
sisältyvät Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiveissä 2012/27/EU30 ja 
(EU) 2018/200131 vahvistetut vuoden 2030 
energiatehokkuustavoitteet ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöönottoa koskevat 
tavoitteet, ja vahvistamalla asiaa koskevaa 

(9) Unioni on ”Puhdasta energiaa 
kaikille eurooppalaisille” -säädöspaketin29 
avulla pyrkinyt kunnianhimoisesti 
luopumaan hiilen käytöstä erityisesti 
rakentamalla vahvan energiaunionin, johon 
sisältyvät Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiveissä 2012/27/EU30 ja 
(EU) 2018/200131 vahvistetut vuoden 2030 
energiatehokkuustavoitteet ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöönottoa koskevat 
tavoitteet, ja vahvistamalla asiaa koskevaa 
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lainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2010/31/EU32.

lainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2010/31/EU32. Komission olisi 
tarkistettava kyseisiä säädöksiä 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2021 
tässä asetuksessa vahvistetun unionin 
ilmastotavoitteen mukaisesti.

_________________ _________________
29 COM(2016) 0860 final, 
30. marraskuuta 2016.

29 COM(2016) 0860 final, 30. marraskuuta 
2016.

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä 
lokakuuta 2012, energiatehokkuudesta, 
direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU 
muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY 
ja 2006/32/EY kumoamisesta (EUVL 
L 315, 14.11.2012, s. 1).

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä 
lokakuuta 2012, energiatehokkuudesta, 
direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU 
muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY 
ja 2006/32/EY kumoamisesta (EUVL 
L 315, 14.11.2012, s. 1).

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 
11 päivänä joulukuuta 2018, uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä (EUVL L 328, 21.12.2018, 
s. 82).

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 
11 päivänä joulukuuta 2018, uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä (EUVL L 328, 21.12.2018, 
s. 82).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2010/31/EU, annettu 19 päivänä 
toukokuuta 2010, rakennusten 
energiatehokkuudesta (EUVL L 153, 
18.6.2010, s. 13).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2010/31/EU, annettu 19 päivänä 
toukokuuta 2010, rakennusten 
energiatehokkuudesta (EUVL L 153, 
18.6.2010, s. 13).

Or. en

Tarkistus 86
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Unioni on ”Puhdasta energiaa 
kaikille eurooppalaisille” -säädöspaketin29 
avulla pyrkinyt kunnianhimoisesti 
luopumaan hiilen käytöstä erityisesti 
rakentamalla vahvan energiaunionin, johon 
sisältyvät Euroopan parlamentin ja 

(9) Unioni on ”Puhdasta energiaa 
kaikille eurooppalaisille” -säädöspaketin29 
avulla pyrkinyt luopumaan hiilen käytöstä 
erityisesti rakentamalla vahvan 
energiaunionin, johon sisältyvät Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 
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neuvoston direktiiveissä 2012/27/EU30 ja 
(EU) 2018/200131 vahvistetut vuoden 2030 
energiatehokkuustavoitteet ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöönottoa koskevat 
tavoitteet, ja vahvistamalla asiaa koskevaa 
lainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2010/31/EU32.

2012/27/EU30 ja (EU) 2018/200131 
vahvistetut vuoden 2030 
energiatehokkuustavoitteet ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöönottoa koskevat 
tavoitteet, ja vahvistamalla asiaa koskevaa 
lainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2010/31/EU32.

_________________ _________________
29 COM(2016) 0860 final, 
30. marraskuuta 2016.

29 COM(2016) 0860 final, 30. marraskuuta 
2016.

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä 
lokakuuta 2012, energiatehokkuudesta, 
direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU 
muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY 
ja 2006/32/EY kumoamisesta (EUVL 
L 315, 14.11.2012, s. 1).

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä 
lokakuuta 2012, energiatehokkuudesta, 
direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU 
muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY 
ja 2006/32/EY kumoamisesta (EUVL 
L 315, 14.11.2012, s. 1).

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 
11 päivänä joulukuuta 2018, uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä (EUVL L 328, 21.12.2018, 
s. 82).

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 
11 päivänä joulukuuta 2018, uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä (EUVL L 328, 21.12.2018, 
s. 82).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2010/31/EU, annettu 19 päivänä 
toukokuuta 2010, rakennusten 
energiatehokkuudesta (EUVL L 153, 
18.6.2010, s. 13).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2010/31/EU, annettu 19 päivänä 
toukokuuta 2010, rakennusten 
energiatehokkuudesta (EUVL L 153, 
18.6.2010, s. 13).

Or. en

Tarkistus 87
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Unioni on maailmanlaajuinen 
johtaja siirtymisessä kohti 
ilmastoneutraaliutta, ja se aikoo 
päättäväisesti auttaa nostamaan 
maailmanlaajuista tavoitetasoa ja tehostaa 

(10) Komissioon henkilöitynyt unioni 
haluaa nähdä itsensä 
maailmanlaajuisena johtajana 
siirtymisessä kohti ilmastoneutraaliutta, ja 
toteaa aina, kun on mahdollista, että se 
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maailmanlaajuisia toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös ilmastodiplomatiaa.

aikoo päättäväisesti auttaa nostamaan 
maailmanlaajuista tavoitetasoa ja tehostaa 
maailmanlaajuisia toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös ilmastodiplomatiaa. Mutta 
tähän asti unioni on todellakin edistynein 
valta taloutensa itse tuhoavassa 
prosessissa, joka johtaa kilpailukyvyn 
peruuttamattomaan heikkenemiseen 
maailmanlaajuisesti, kuten juuri covid-
19-kriisin aikana osoitettiin.

Or. en

Tarkistus 88
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Unioni on maailmanlaajuinen 
johtaja siirtymisessä kohti 
ilmastoneutraaliutta, ja se aikoo 
päättäväisesti auttaa nostamaan 
maailmanlaajuista tavoitetasoa ja 
tehostaa maailmanlaajuisia toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös ilmastodiplomatiaa.

(10) Unioni pyrkii olemaan 
maailmanlaajuinen johtaja siirtymisessä 
kohti ilmastoneutraaliutta, ja se aikoo 
päättäväisesti hyödyntää kaikkia 
käytettävissään olevia välineitä 
vaarantamatta unionin kehitystä ja 
talouskasvua ja erityisesti estämättä 
maatalousalan kasvua.

Or. it

Tarkistus 89
Balázs Hidvéghi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Unioni on maailmanlaajuinen 
johtaja siirtymisessä kohti 

(10) Unioni on vastuussa ainoastaan 
9 prosentista maailman 
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ilmastoneutraaliutta, ja se aikoo 
päättäväisesti auttaa nostamaan 
maailmanlaajuista tavoitetasoa ja tehostaa 
maailmanlaajuisia toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös ilmastodiplomatiaa.

kasvihuonekaasupäästöistä, mutta se on 
jo maailmanlaajuinen johtaja siirtymisessä 
kohti ilmastoneutraaliutta, ja se aikoo 
päättäväisesti auttaa nostamaan 
maailmanlaajuista tavoitetasoa ja tehostaa 
maailmanlaajuisia toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös ilmastodiplomatiaa, koska 
ponnistelut onnistuvat vain, jos myös muu 
maailma edistyy merkittävästi.

Or. en

Tarkistus 90
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Unioni on maailmanlaajuinen 
johtaja siirtymisessä kohti 
ilmastoneutraaliutta, ja se aikoo 
päättäväisesti auttaa nostamaan 
maailmanlaajuista tavoitetasoa ja tehostaa 
maailmanlaajuisia toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös ilmastodiplomatiaa.

(10) Unioni on maailmanlaajuinen 
johtaja siirtymisessä kohti 
ilmastoneutraaliutta, ja se aikoo 
päättäväisesti auttaa nostamaan 
maailmanlaajuista tavoitetasoa ja tehostaa 
maailmanlaajuisia toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös noudattamalla 
ilmastodiplomatiaa ja luopumalla 
vapaakauppaan perustuvasta 
kauppapolitiikastaan. Unioni sitoutuu 
myös ottamaan uudelleen käsiteltäviksi 
nykyiset muun muassa Indonesian, 
Vietnamin, Kanadan, Meksikon, 
Mercosurin, Australian ja Uuden-
Seelannin kanssa tehdyt 
kauppasopimukset niin, että 
maataloustuotteet jätetään kyseisten 
sopimusten soveltamisalan ulkopuolelle.

Or. fr
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Tarkistus 91
Eric Andrieu
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Unioni on maailmanlaajuinen 
johtaja siirtymisessä kohti 
ilmastoneutraaliutta, ja se aikoo 
päättäväisesti auttaa nostamaan 
maailmanlaajuista tavoitetasoa ja tehostaa 
maailmanlaajuisia toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös ilmastodiplomatiaa.

(10) Unioni on maailmanlaajuinen 
johtaja siirtymisessä kohti 
ilmastoneutraaliutta, ja se aikoo 
päättäväisesti auttaa nostamaan 
maailmanlaajuista tavoitetasoa ja tehostaa 
maailmanlaajuisia toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös ilmastodiplomatiaa ja 
unionin kauppapolitiikkaa. Muulta 
tulevien saasteiden estämiseksi ja 
kumppanimaidensa tuotantostandardien 
tiukentamiseksi unioni mukauttaa 
kauppapolitiikkaansa ottaakseen rajoilla 
käyttöön erityisesti hiilidioksidiin liittyviä 
hyvityksiä. Unioni huolehtii myös siitä, 
että sen periaatteet ulotetaan 
monenvälisiin foorumeihin ja saatetaan 
voimaan kahdenvälisissä 
kauppasopimuksissa, joissa 
tuotantostandardien parantamisen on 
oltava järjestelmällisesti unionin 
markkinoille pääsyn ehtona.

Or. fr

Tarkistus 92
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Unioni on maailmanlaajuinen 
johtaja siirtymisessä kohti 
ilmastoneutraaliutta, ja se aikoo 
päättäväisesti auttaa nostamaan 

(10) Unioni on maailmanlaajuinen 
johtaja siirtymisessä kohti 
ilmastoneutraaliutta, ja se aikoo 
päättäväisesti auttaa nostamaan 
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maailmanlaajuista tavoitetasoa ja tehostaa 
maailmanlaajuisia toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös ilmastodiplomatiaa.

maailmanlaajuista tavoitetasoa ja tehostaa 
maailmanlaajuisia toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös ilmastodiplomatiaa. 
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
unionin on vaadittava, että sen kaikki 
kansainväliset kauppakumppanit 
noudattavat sen ympäristötuotantoa 
koskevia korkeita normeja kaikilla aloilla, 
erityisesti maataloudessa.

Or. en

Tarkistus 93
Petri Sarvamaa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Unioni on maailmanlaajuinen 
johtaja siirtymisessä kohti 
ilmastoneutraaliutta, ja se aikoo 
päättäväisesti auttaa nostamaan 
maailmanlaajuista tavoitetasoa ja tehostaa 
maailmanlaajuisia toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös ilmastodiplomatiaa.

(10) Unioni on maailmanlaajuinen 
johtaja siirtymisessä kohti 
ilmastoneutraaliutta, ja se aikoo 
päättäväisesti auttaa nostamaan 
maailmanlaajuista tavoitetasoa ja tehostaa 
maailmanlaajuisia toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös ilmastodiplomatiaa ja 
ulkoisia ilmastotoimia maailmanlaajuisen 
ilmastorahoituksen käyttöönoton 
tukemiseksi kaikilla aloilla, erityisesti 
maatalousalalla kehitysmaissa, jotka 
kärsivät tällaisen ilmastorahoituksen 
saatavuuden puutteesta.

Or. en

Tarkistus 94
Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(10) Unioni on maailmanlaajuinen 
johtaja siirtymisessä kohti 
ilmastoneutraaliutta, ja se aikoo 
päättäväisesti auttaa nostamaan 
maailmanlaajuista tavoitetasoa ja tehostaa 
maailmanlaajuisia toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös ilmastodiplomatiaa.

(10) Unioni on maailmanlaajuinen 
johtaja siirtymisessä kohti 
ilmastoneutraaliutta, ja se aikoo 
päättäväisesti auttaa nostamaan 
maailmanlaajuista tavoitetasoa ja tehostaa 
maailmanlaajuisia toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös ilmastodiplomatiaa ja 
vastaavia tuontinormeja EU:n 
ilmastotavoitteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 95
Carmen Avram

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Unioni on maailmanlaajuinen 
johtaja siirtymisessä kohti 
ilmastoneutraaliutta, ja se aikoo 
päättäväisesti auttaa nostamaan 
maailmanlaajuista tavoitetasoa ja tehostaa 
maailmanlaajuisia toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös ilmastodiplomatiaa.

(10) Unioni on maailmanlaajuinen 
johtaja siirtymisessä kohti 
ilmastoneutraaliutta, ja se aikoo 
päättäväisesti saavuttaa 
ilmastoneutraaliuden 
oikeudenmukaisella, reilulla ja 
osallistavalla tavalla sekä auttaa 
nostamaan maailmanlaajuista tavoitetasoa 
ja tehostaa maailmanlaajuisia toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös ilmastodiplomatiaa.

Or. en

Tarkistus 96
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(10) Unioni on maailmanlaajuinen 
johtaja siirtymisessä kohti 
ilmastoneutraaliutta, ja se aikoo 
päättäväisesti auttaa nostamaan 
maailmanlaajuista tavoitetasoa ja tehostaa 
maailmanlaajuisia toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös ilmastodiplomatiaa.

(10) Unioni on maailmanlaajuinen 
johtaja siirtymisessä kohti 
ilmastoneutraaliutta, ja se aikoo 
päättäväisesti auttaa nostamaan 
maailmanlaajuista tavoitetasoa ja tehostaa 
maailmanlaajuisia toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös ilmastodiplomatiaa ja 
avoimuutta.

Or. en

Tarkistus 97
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Euroopan parlamentti vaati, että 
tarvittava siirtymä ilmastoneutraaliin 
yhteiskuntaan toteutetaan viimeistään 
vuonna 2050 ja että siitä tehdään 
eurooppalainen menestystarina33, ja se on 
julistanut ilmasto- ja ympäristöhätätilan34. 
Eurooppa-neuvosto vahvisti 12 päivänä 
joulukuuta 201935 antamissaan päätelmissä 
tavoitteen saavuttaa ilmastoneutraali unioni 
vuoteen 2050 mennessä Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti ja 
totesi samalla, että on luotava 
mahdollistava kehys ja että siirtymä 
edellyttää merkittäviä julkisia ja yksityisiä 
investointeja. Lisäksi Eurooppa-neuvosto 
pyysi komissiota valmistelemaan 
ehdotuksen EU:n pitkän aikavälin 
strategiaksi mahdollisimman varhain 
vuonna 2020, jotta neuvosto voisi 
hyväksyä sen ja toimittaa sen 
ilmastonmuutosta koskevan YK:n 
puitesopimuksen sihteeristölle.

(11) Euroopan parlamentti on vaatinut, 
että siirtymä väitettyyn 
”ilmastoneutraaliin” yhteiskuntaan 
toteutetaan viimeistään vuonna 2050 ja että 
siitä tulee eurooppalainen menestystarina33, 
ja se on julistanut ilmasto- ja 
ympäristöhätätilan liian ideologisesti.34 
Jälkeenpäin todellisuus ja erityisesti 
koronakriisi muistutti Euroopan 
parlamenttia ikävästi, millaisia todelliset 
kriisit ovat. Eurooppa-neuvosto vahvisti 
12 päivänä joulukuuta 201935 antamissaan 
päätelmissä tavoitteen saavuttaa 
ilmastoneutraali unioni vuoteen 2050 
mennessä Pariisin sopimuksen tavoitteiden 
mukaisesti ja korosti samalla, että on 
väitetysti luotava mahdollistava kehys ja 
että siirtymä edellyttää merkittäviä julkisia 
ja yksityisiä investointeja, joiden suuruus 
vastaa useaa BKT-prosenttia joka vuosi. 
Lisäksi Eurooppa-neuvosto pyysi 
komissiota valmistelemaan ehdotuksen 
EU:n pitkän aikavälin strategiaksi 
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mahdollisimman varhain vuonna 2020, 
jotta neuvosto voisi hyväksyä sen ja 
toimittaa sen ilmastonmuutosta koskevan 
YK:n puitesopimuksen sihteeristölle. 
Tämän ehdotuspyynnön jälkeen covid-19-
kriisi johti COP 26-kokouksen 
lykkäämiseen vuodella, ja EU:n BKT:n 
odotetaan laskevan ennennäkemättömän 
paljon. Tämä ei ole ainoa syy, miksi 
neuvostolla pitäisi olla mahdollisuus 
harkita päätöstään uudelleen. Lisäksi 
Eurooppa-neuvosto hyväksyi aiemmin 
yksimielisesti nykyisen tavoitteen 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
vuoteen 2030 mennessä. Kun otetaan 
huomioon toimien rinnakkaisuus, olisi 
ollut aiheellista, että Eurooppa-neuvosto 
olisi jo aiemmin hyväksynyt tavoitetason 
nostamisen vuoteen 2030 mennessä, 
ennen kuin se esitettiin 
lainsäädäntöehdotuksena tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä.

_________________ _________________
33 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 15 päivänä tammikuuta 2020, 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta 
(2019/2956(RSP)).

33 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 15 päivänä tammikuuta 2020, 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta 
(2019/2956(RSP)).

34 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, 
ilmasto- ja ympäristöhätätilasta (2019/2930 
(RSP)).

34 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, 
ilmasto- ja ympäristöhätätilasta (2019/2930 
(RSP)).

35 Eurooppa-neuvoston kokouksessaan 
12 päivänä joulukuuta 2019 antamat 
päätelmät, EUCO 29/19, CO EUR 31, 
CONCL 9.

35 Eurooppa-neuvoston kokouksessaan 
12 päivänä joulukuuta 2019 antamat 
päätelmät, EUCO 29/19, CO EUR 31, 
CONCL 9.

Or. en

Tarkistus 98
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(11) Euroopan parlamentti vaati, että 
tarvittava siirtymä ilmastoneutraaliin 
yhteiskuntaan toteutetaan viimeistään 
vuonna 2050 ja että siitä tehdään 
eurooppalainen menestystarina33, ja se on 
julistanut ilmasto- ja ympäristöhätätilan34. 
Eurooppa-neuvosto vahvisti 12 päivänä 
joulukuuta 2019 antamissaan päätelmissä35 
tavoitteen saavuttaa ilmastoneutraali unioni 
vuoteen 2050 mennessä Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti ja 
totesi samalla, että on luotava 
mahdollistava kehys ja että siirtymä 
edellyttää merkittäviä julkisia ja yksityisiä 
investointeja. Lisäksi Eurooppa-neuvosto 
pyysi komissiota valmistelemaan 
ehdotuksen EU:n pitkän aikavälin 
strategiaksi mahdollisimman varhain 
vuonna 2020, jotta neuvosto voisi 
hyväksyä sen ja toimittaa sen 
ilmastonmuutosta koskevan YK:n 
puitesopimuksen sihteeristölle.

(11) Euroopan parlamentti vaati, että 
tarvittava siirtymä ilmastoneutraaliin 
yhteiskuntaan toteutetaan viimeistään 
vuonna 2050 ja että siitä tehdään 
eurooppalainen menestystarina33, ja se on 
julistanut ilmasto- ja ympäristöhätätilan34. 
Eurooppa-neuvosto vahvisti 12 päivänä 
joulukuuta 2019 antamissaan päätelmissä35 
tavoitteen saavuttaa ilmastoneutraali unioni 
vuoteen 2050 mennessä Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti ja 
totesi samalla, että on luotava 
mahdollistava kehys ja että siirtymä 
edellyttää merkittäviä julkisia ja yksityisiä 
investointeja. Myöhemmin Eurooppaa on 
vuoden 2020 ensimmäisestä 
neljänneksestä lähtien koetellut covid-19-
pandemia, joka on aiheuttanut vakavia 
sosioekonomisia vaikutuksia ja 
epävarmuutta elpymisestä. Lisäksi 
Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota 
valmistelemaan ehdotuksen EU:n pitkän 
aikavälin strategiaksi mahdollisimman 
varhain vuonna 2020, jotta neuvosto voisi 
hyväksyä sen ja toimittaa sen 
ilmastonmuutosta koskevan YK:n 
puitesopimuksen sihteeristölle.

_________________ _________________
33 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 15 päivänä tammikuuta 2020, 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta 
(2019/2956(RSP)).

33 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 15 päivänä tammikuuta 2020, 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta 
(2019/2956(RSP)).

34 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, 
ilmasto- ja ympäristöhätätilasta (2019/2930 
(RSP)).

34 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, 
ilmasto- ja ympäristöhätätilasta (2019/2930 
(RSP)).

35 Eurooppa-neuvoston kokouksessaan 
12 päivänä joulukuuta 2019 antamat 
päätelmät, EUCO 29/19, CO EUR 31, 
CONCL 9.

35 Eurooppa-neuvoston kokouksessaan 
12 päivänä joulukuuta 2019 antamat 
päätelmät, EUCO 29/19, CO EUR 31, 
CONCL 9.

Or. en
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Tarkistus 99
Carmen Avram

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Euroopan parlamentti vaati, että 
tarvittava siirtymä ilmastoneutraaliin 
yhteiskuntaan toteutetaan viimeistään 
vuonna 2050 ja että siitä tehdään 
eurooppalainen menestystarina33, ja se on 
julistanut ilmasto- ja ympäristöhätätilan34. 
Eurooppa-neuvosto vahvisti 12 päivänä 
joulukuuta 201935 antamissaan 
päätelmissä tavoitteen saavuttaa 
ilmastoneutraali unioni vuoteen 2050 
mennessä Pariisin sopimuksen tavoitteiden 
mukaisesti ja totesi samalla, että on luotava 
mahdollistava kehys ja että siirtymä 
edellyttää merkittäviä julkisia ja yksityisiä 
investointeja. Lisäksi Eurooppa-neuvosto 
pyysi komissiota valmistelemaan 
ehdotuksen EU:n pitkän aikavälin 
strategiaksi mahdollisimman varhain 
vuonna 2020, jotta neuvosto voisi 
hyväksyä sen ja toimittaa sen 
ilmastonmuutosta koskevan YK:n 
puitesopimuksen sihteeristölle.

(11) Euroopan parlamentti vaati, että 
tarvittava siirtymä ilmastoneutraaliin 
yhteiskuntaan toteutetaan viimeistään 
vuonna 2050 ja että siitä tehdään 
eurooppalainen menestystarina33, ja se on 
julistanut ilmasto- ja ympäristöhätätilan34. 
Eurooppa-neuvosto vahvisti 12 päivänä 
joulukuuta 201935 antamissaan päätelmissä 
tavoitteen saavuttaa yhteisesti 
ilmastoneutraali unioni vuoteen 2050 
mennessä Pariisin sopimuksen tavoitteiden 
mukaisesti ja totesi samalla, että on luotava 
mahdollistava kehys ja että siirtymä 
edellyttää merkittäviä julkisia ja yksityisiä 
investointeja. Lisäksi Eurooppa-neuvosto 
pyysi komissiota valmistelemaan 
ehdotuksen EU:n pitkän aikavälin 
strategiaksi mahdollisimman varhain 
vuonna 2020, jotta neuvosto voisi 
hyväksyä sen ja toimittaa sen 
ilmastonmuutosta koskevan YK:n 
puitesopimuksen sihteeristölle.

_________________ _________________
33 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 15 päivänä tammikuuta 2020, 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta 
(2019/2956(RSP)).

33 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 15 päivänä tammikuuta 2020, 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta 
(2019/2956(RSP)).

34 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, 
ilmasto- ja ympäristöhätätilasta (2019/2930 
(RSP)).

34 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, 
ilmasto- ja ympäristöhätätilasta (2019/2930 
(RSP)).

35 Eurooppa-neuvoston kokouksessaan 
12 päivänä joulukuuta 2019 antamat 
päätelmät, EUCO 29/19, CO EUR 31, 
CONCL 9.

35 Eurooppa-neuvoston kokouksessaan 
12 päivänä joulukuuta 2019 antamat 
päätelmät, EUCO 29/19, CO EUR 31, 
CONCL 9.

Or. en
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Tarkistus 100
Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Euroopan parlamentti vaati, että 
tarvittava siirtymä ilmastoneutraaliin 
yhteiskuntaan toteutetaan viimeistään 
vuonna 2050 ja että siitä tehdään 
eurooppalainen menestystarina33, ja se on 
julistanut ilmasto- ja ympäristöhätätilan34. 
Eurooppa-neuvosto vahvisti 12 päivänä 
joulukuuta 2019 antamissaan päätelmissä35 
tavoitteen saavuttaa ilmastoneutraali unioni 
vuoteen 2050 mennessä Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti ja 
totesi samalla, että on luotava 
mahdollistava kehys ja että siirtymä 
edellyttää merkittäviä julkisia ja yksityisiä 
investointeja. Lisäksi Eurooppa-neuvosto 
pyysi komissiota valmistelemaan 
ehdotuksen EU:n pitkän aikavälin 
strategiaksi mahdollisimman varhain 
vuonna 2020, jotta neuvosto voisi 
hyväksyä sen ja toimittaa sen 
ilmastonmuutosta koskevan YK:n 
puitesopimuksen sihteeristölle.

(11) Euroopan parlamentti vaati, että 
tarvittava siirtymä ilmastoneutraaliin 
yhteiskuntaan toteutetaan viimeistään 
vuonna 2050 ja että siitä tehdään 
eurooppalainen menestystarina33, ja se on 
julistanut ilmasto- ja ympäristöhätätilan34. 
Eurooppa-neuvosto vahvisti 12 päivänä 
joulukuuta 201935 antamissaan päätelmissä 
tavoitteen saavuttaa yhteisesti 
ilmastoneutraali unioni vuoteen 2050 
mennessä Pariisin sopimuksen tavoitteiden 
mukaisesti ja totesi samalla, että on luotava 
mahdollistava kehys ja että siirtymä 
edellyttää merkittäviä julkisia ja yksityisiä 
investointeja. Lisäksi Eurooppa-neuvosto 
pyysi komissiota valmistelemaan 
ehdotuksen EU:n pitkän aikavälin 
strategiaksi mahdollisimman varhain 
vuonna 2020, jotta neuvosto voisi 
hyväksyä sen ja toimittaa sen 
ilmastonmuutosta koskevan YK:n 
puitesopimuksen sihteeristölle.

_________________ _________________
33 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 15 päivänä tammikuuta 2020, 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta 
(2019/2956(RSP)).

33 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 15 päivänä tammikuuta 2020, 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta 
(2019/2956(RSP)).

34 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, 
ilmasto- ja ympäristöhätätilasta (2019/2930 
(RSP)).

34 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, 
ilmasto- ja ympäristöhätätilasta (2019/2930 
(RSP)).

35 Eurooppa-neuvoston kokouksessaan 
12 päivänä joulukuuta 2019 antamat 
päätelmät, EUCO 29/19, CO EUR 31, 
CONCL 9.

35 Eurooppa-neuvoston kokouksessaan 
12 päivänä joulukuuta 2019 antamat 
päätelmät, EUCO 29/19, CO EUR 31, 
CONCL 9.

Or. en
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Tarkistus 101
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Unionin olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin sisällä vuoteen 2050 
mennessä tasapaino ihmisen toiminnan 
koko talouden laajuisesti aiheuttamien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien välillä luonnollisten ja 
teknisten ratkaisujen avulla. Kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi yhdessä pyrittävä 
unionin laajuiseen vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, ja 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission olisi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
saavuttamiseksi. Unionin tason 
toimenpiteet ovat tärkeä osa tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

(12) Komission ajatusten mukaan 
unionin olisi pyrittävä saavuttamaan 
tasapaino ihmisen toiminnan koko talouden 
laajuisesti aiheuttamien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien välillä luonnollisten ja 
teknisten ratkaisujen avulla. Realistisesti 
tämä voitaisiin toteuttaa, jos ollenkaan, 
unionin sisällä aikaisintaan vuonna 2050. 
Erityisesti niin kutsutut tekniset ratkaisut 
eli hiilidioksidin talteenotto ja varastointi 
ovat parhaimmillaan pilottivaiheessa. Itse 
prosessi on liian energiaintensiivinen ja 
tuottaa siten juuri vältettäviä 
kasvihuonekaasuja, ja siksi se on erittäin 
epätaloudellinen.

Or. en

Tarkistus 102
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Unionin olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin sisällä vuoteen 2050 
mennessä tasapaino ihmisen toiminnan 
koko talouden laajuisesti aiheuttamien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien välillä luonnollisten ja 
teknisten ratkaisujen avulla. Kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi yhdessä pyrittävä 
unionin laajuiseen vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, ja 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission olisi toteutettava 

(12) Unionin olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin sisällä vuoteen 2040 
mennessä tasapaino ihmisen toiminnan 
koko talouden laajuisesti aiheuttamien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien välillä luonnollisten ja 
teknisten ratkaisujen avulla. Kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi kansallisesti ja 
yhdessä pyrittävä unionin laajuiseen 
vuoden 2040 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen; Kaikkien 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, 
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tarvittavat toimenpiteet sen 
saavuttamiseksi. Unionin tason 
toimenpiteet ovat tärkeä osa tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

neuvoston ja komission olisi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
saavuttamiseksi. Unionin tason 
toimenpiteet ovat tärkeä osa tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 103
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Unionin olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin sisällä vuoteen 2050 
mennessä tasapaino ihmisen toiminnan 
koko talouden laajuisesti aiheuttamien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien välillä luonnollisten ja 
teknisten ratkaisujen avulla. Kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi yhdessä pyrittävä 
unionin laajuiseen vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, ja 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission olisi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
saavuttamiseksi. Unionin tason 
toimenpiteet ovat tärkeä osa tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

(12) Unionin olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin sisällä vuoteen 2050 
mennessä tasapaino ihmisen toiminnan 
koko talouden laajuisesti aiheuttamien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien välillä. Kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi yhdessä pyrittävä 
unionin laajuiseen vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, ja 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission olisi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
saavuttamiseksi. Unionin tason 
toimenpiteet ovat tärkeä osa tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 104
Eric Andrieu
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Unionin olisi pyrittävä (12) Unionin olisi pyrittävä 
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saavuttamaan unionin sisällä vuoteen 2050 
mennessä tasapaino ihmisen toiminnan 
koko talouden laajuisesti aiheuttamien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien välillä luonnollisten ja 
teknisten ratkaisujen avulla. Kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi yhdessä pyrittävä 
unionin laajuiseen vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, ja 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission olisi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
saavuttamiseksi. Unionin tason 
toimenpiteet ovat tärkeä osa tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

saavuttamaan unionin sisällä vuoteen 2050 
mennessä tasapaino ihmisen toiminnan 
koko talouden laajuisesti aiheuttamien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien välillä luonnollisten ja 
teknisten ratkaisujen avulla. Kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi yhdessä pyrittävä 
unionin laajuiseen vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, ja 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission olisi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
saavuttamiseksi. Unionin tason 
toimenpiteet ovat tärkeä osa tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. 
Komission olisi pyrittävä käyttämään 
toimivia kasvihuonekaasupäästöjen 
seurannan keinoja ja välineitä, muun 
muassa Euroopan maanseurantaohjelma 
Copernicusta, saavutetun edistyksen ja 
ilmastonmuutokseen liittyvien päätösten 
konkreettisten ympäristövaikutusten 
mittaamiseksi. 

Or. fr

Perustelu

Euroopan unioni on Euroopan maanseurantaohjelma Copernicuksen omistaja ja hallinnoija. 
Ohjelman tärkeimpänä tehtävänä on toimittaa ympäristötietoja, ja sillä seurataan erityisesti 
kasvihuonekaasupitoisuuksia, jotta poliittiset päättäjät voivat ohjelman avulla laatia ja 
muokata strategioita, jotka koskevat ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista.

Tarkistus 105
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Unionin olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin sisällä vuoteen 2050 
mennessä tasapaino ihmisen toiminnan 
koko talouden laajuisesti aiheuttamien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 

(12) Unionin olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin sisällä vuoteen 2050 
mennessä tasapaino ihmisen toiminnan 
koko talouden laajuisesti aiheuttamien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
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poistumien välillä luonnollisten ja 
teknisten ratkaisujen avulla. Kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi yhdessä pyrittävä 
unionin laajuiseen vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, ja 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission olisi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
saavuttamiseksi. Unionin tason 
toimenpiteet ovat tärkeä osa tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

poistumien välillä luonnollisten ja 
teknisten ratkaisujen avulla. Kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi yhdessä pyrittävä 
unionin laajuiseen vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, ja 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission olisi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
saavuttamiseksi. Unionin tason 
toimenpiteet ovat tärkeä osa tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. 
On erityisen tärkeää löytää keinoja mitata 
ja löytää tarkkoja indikaattoreita hiilen 
sitoutumisesta maaperään, joka on 
toiseksi suurin (joskin tilapäinen) 
hiilivaranto valtamerien jälkeen.

Or. en

Tarkistus 106
Mazaly Aguilar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Unionin olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin sisällä vuoteen 2050 
mennessä tasapaino ihmisen toiminnan 
koko talouden laajuisesti aiheuttamien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien välillä luonnollisten ja 
teknisten ratkaisujen avulla. Kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi yhdessä pyrittävä 
unionin laajuiseen vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, ja 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission olisi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
saavuttamiseksi. Unionin tason 
toimenpiteet ovat tärkeä osa tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

(12) Unionin olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin sisällä vuoteen 2050 
mennessä tasapaino ihmisen toiminnan 
koko talouden laajuisesti aiheuttamien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien välillä luonnollisten ja 
teknisten ratkaisujen avulla. Maatalous ja 
metsätalous ovat luonnollisia hiilinieluja, 
joiden osuus asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa on erityisen merkittävä. 
Kaikkien jäsenvaltioiden olisi yhdessä 
pyrittävä unionin laajuiseen vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, ja 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission olisi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
saavuttamiseksi. Unionin tason 
toimenpiteet ovat tärkeä osa tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.
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Or. es

Tarkistus 107
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Unionin olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin sisällä vuoteen 2050 
mennessä tasapaino ihmisen toiminnan 
koko talouden laajuisesti aiheuttamien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien välillä luonnollisten ja 
teknisten ratkaisujen avulla. Kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi yhdessä pyrittävä 
unionin laajuiseen vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, ja 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission olisi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
saavuttamiseksi. Unionin tason 
toimenpiteet ovat tärkeä osa tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

(12) Unionin olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin sisällä vuoteen 2050 
mennessä tasapaino ihmisen toiminnan 
koko talouden laajuisesti aiheuttamien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien välillä luonnollisten ja 
teknisten ratkaisujen avulla. Kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi yhdessä pyrittävä 
unionin laajuiseen vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, ja kunkin 
jäsenvaltion olisi pyrittävä saavuttamaan 
ilmastoneutraalius yksittäin unionin 
tuella. Kaikkien jäsenvaltioiden, Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
saavuttamiseksi. Unionin tason 
toimenpiteet ovat tärkeä osa tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 108
Petri Sarvamaa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Unionin olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin sisällä vuoteen 2050 
mennessä tasapaino ihmisen toiminnan 
koko talouden laajuisesti aiheuttamien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien välillä luonnollisten ja 

(12) Unionin olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin sisällä vuoteen 2050 
mennessä tasapaino ihmisen toiminnan 
koko talouden laajuisesti aiheuttamien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien välillä luonnollisten ja 
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teknisten ratkaisujen avulla. Kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi yhdessä pyrittävä 
unionin laajuiseen vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, ja 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission olisi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
saavuttamiseksi. Unionin tason 
toimenpiteet ovat tärkeä osa tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

teknisten ratkaisujen avulla ja luopumalla 
asteittain fossiilisten polttoaineiden 
käytöstä. Kaikkien jäsenvaltioiden olisi 
yhdessä pyrittävä unionin laajuiseen 
vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, ja 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission olisi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
saavuttamiseksi. Unionin tason 
toimenpiteet ovat tärkeä osa tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 109
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Komissio tutkii parhaillaan 
hiilipäästöjen sertifiointia koskevan 
sääntelykehyksen kehittämistä 
kiertotaloutta koskevan 
toimintasuunnitelmansa ja Pellolta 
pöytään -strategian mukaisesti. 
Ekosysteemien ennallistaminen ja 
hiilidioksidipäästöjen markkinoiden 
kehittäminen maakaasun sitomiseksi 
auttaisi luonnonnielujen 
ennallistamisessa, ylläpidossa ja hoidossa 
ja edistäisi luonnon monimuotoisuutta. 
EU:n hiiltä sitovaa viljelyä koskeva aloite 
muodostaisi uuden tulonlähteen 
viljelijöille.

Or. en

Tarkistus 110
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Unionin olisi jatkuvasti taattava 
asianmukaiset budjettivarat tähän 
tarkoitettujen alakohtaisten ohjelmien 
kautta sekä välittömästi että pitkällä 
aikavälillä kompensoivia maksuja ja 
taloudellisia kannustimia varten julkisten 
hyödykkeiden tarjoamisesta, kuten 
viljelijöiden toteuttamasta hiilen 
sitomisesta.

Or. en

Tarkistus 111
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Unionin olisi jatkettava 
ilmastotoimiaan ja kansainvälistä 
ilmastojohtajuuttaan vuoden 2050 
jälkeen, jotta voidaan suojella ihmisiä ja 
maapalloa vaarallisen 
ilmastonmuutoksen uhalta, pyrkiä 
Pariisin sopimuksessa asetettuihin 
lämpötilatavoitteisiin ja noudattaa 
IPCC:n tieteellisiä suosituksia.

(13) Koska käynnissä olevien 
tieteellisten keskustelujen ja koronakriisin 
seurauksena vuoden 2030 tavoitteita ja 
niin kutsuttua ”ilmastoneutraaliutta” 
vuoteen 2050 mennessä koskevaa 
tavoitetta on jo arvioitava uudelleen, 
komission alkuperäinen aikomus 
harjoittaa samaa politiikkaa vuoden 2050 
jälkeen vakuuttaakseen kaikki valtiot ja 
hallitukset tämän kyseenalaisen politiikan 
edelläkävijänä on kyseenalainen. 
Tärkeintä tuleville ympäristöpoliittisille 
päätöksille on tieteellinen perusta, ja niin 
kutsutulla hallitustenvälisellä 
ilmastonmuutospaneelilla (IPCC) voi 
parhaimmillaan olla neuvoa-antava rooli 
päätöksenteossa, kuten nimestä voi 
päätellä.

Or. en
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Tarkistus 112
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Unionin olisi jatkettava 
ilmastotoimiaan ja kansainvälistä 
ilmastojohtajuuttaan vuoden 2050 jälkeen, 
jotta voidaan suojella ihmisiä ja maapalloa 
vaarallisen ilmastonmuutoksen uhalta, 
pyrkiä Pariisin sopimuksessa asetettuihin 
lämpötilatavoitteisiin ja noudattaa IPCC:n 
tieteellisiä suosituksia.

(13) Unionin olisi jatkettava 
ilmastotoimiaan ja kansainvälistä 
ilmastojohtajuuttaan ja tarvittaessa 
muutettava toimiensa suuntaa, jotta 
voidaan suojella ihmisiä, elollisia 
järjestelmiä ja maapalloa vaarallisen 
ilmastonmuutoksen uhalta, pyrkiä Pariisin 
sopimuksessa asetettuun 1,5 celsiusasteen 
lämpötilatavoitteeseen ja noudattaa 
IPCC:n tieteellisiä suosituksia.

Or. en

Tarkistus 113
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Unionin olisi jatkettava 
ilmastotoimiaan ja kansainvälistä 
ilmastojohtajuuttaan vuoden 2050 jälkeen, 
jotta voidaan suojella ihmisiä ja maapalloa 
vaarallisen ilmastonmuutoksen uhalta, 
pyrkiä Pariisin sopimuksessa asetettuihin 
lämpötilatavoitteisiin ja noudattaa IPCC:n 
tieteellisiä suosituksia.

(13) Unionin olisi jatkettava 
ilmastotoimiaan ja kansainvälistä 
ilmastojohtajuuttaan vuoden 2050 jälkeen, 
jotta voidaan suojella ihmisiä ja maapalloa 
vaarallisen ilmastonmuutoksen uhalta, 
pyrkiä Pariisin sopimuksessa asetettuihin 
lämpötilatavoitteisiin ja noudattaa IPCC:n 
tieteellisiä suosituksia. Unionin 
kauppapolitiikan on oltava näiden 
tavoitteiden mukaista.

Or. fr

Tarkistus 114
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Sopeutuminen on keskeinen osa 
maailmanlaajuisia pitkän aikavälin 
ilmastonmuutostoimia. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden ja unionin olisi 
parannettava sopeutumiskykyä, 
vahvistettava kykyä joustavasti mukautua 
muuttuvaan ilmastoon ja vähennettävä 
alttiutta ilmastonmuutokselle Pariisin 
sopimuksen 7 artiklan mukaisesti sekä 
maksimoitava rinnakkaishyödyt muiden 
ympäristöpolitiikkojen ja -lainsäädännön 
kanssa. Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
kattavat kansalliset sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat.

(14) Sopeutuminen on keskeinen osa 
maailmanlaajuisia pitkän aikavälin 
ilmastonmuutostoimia. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden ja unionin olisi 
parannettava sopeutumiskykyä, 
vahvistettava kykyä joustavasti mukautua 
muuttuvaan ilmastoon ja vähennettävä 
alttiutta ilmastonmuutokselle Pariisin 
sopimuksen 2 ja 7 artiklan mukaisesti sekä 
maksimoitava rinnakkaishyödyt muiden 
ympäristöpolitiikkojen ja -lainsäädännön 
kanssa, ottaen huomioon arkaluonteiset 
alat, kuten maa- ja metsätalous, jotka 
kärsivät suoraan ilmastonmuutoksen 
kielteisistä vaikutuksista kasvunsa, 
työllisyytensä ja tuotantonsa kannalta. 
Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava kattavat 
kansalliset sopeutumisstrategiat ja -
suunnitelmat.

Or. en

Tarkistus 115
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Sopeutuminen on keskeinen osa 
maailmanlaajuisia pitkän aikavälin 
ilmastonmuutostoimia. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden ja unionin olisi 
parannettava sopeutumiskykyä, 
vahvistettava kykyä joustavasti mukautua 
muuttuvaan ilmastoon ja vähennettävä 
alttiutta ilmastonmuutokselle Pariisin 
sopimuksen 7 artiklan mukaisesti sekä 
maksimoitava rinnakkaishyödyt muiden 
ympäristöpolitiikkojen ja -lainsäädännön 
kanssa. Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 

(14) Sopeutuminen on keskeinen osa 
maailmanlaajuisia pitkän aikavälin 
ilmastonmuutostoimia. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden ja unionin olisi 
parannettava sopeutumiskykyä, 
vahvistettava kykyä joustavasti mukautua 
muuttuvaan ilmastoon ja vähennettävä 
alttiutta ilmastonmuutokselle Pariisin 
sopimuksen 7 artiklan mukaisesti sekä 
maksimoitava rinnakkaishyödyt muiden 
ympäristöpolitiikkojen ja -lainsäädännön 
kanssa. Jäsenvaltioiden olisi kehitettävä 
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kattavat kansalliset sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat.

kattavat kansalliset sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat.

Or. en

Tarkistus 116
Eric Andrieu
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Sopeutuminen on keskeinen osa 
maailmanlaajuisia pitkän aikavälin 
ilmastonmuutostoimia. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden ja unionin olisi 
parannettava sopeutumiskykyä, 
vahvistettava kykyä joustavasti mukautua 
muuttuvaan ilmastoon ja vähennettävä 
alttiutta ilmastonmuutokselle Pariisin 
sopimuksen 7 artiklan mukaisesti sekä 
maksimoitava rinnakkaishyödyt muiden 
ympäristöpolitiikkojen ja -lainsäädännön 
kanssa. Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
kattavat kansalliset sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat.

(14) Sopeutuminen on keskeinen osa 
maailmanlaajuisia pitkän aikavälin 
ilmastonmuutostoimia. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden ja unionin olisi 
parannettava sopeutumiskykyä, 
vahvistettava kykyä joustavasti mukautua 
muuttuvaan ilmastoon ja vähennettävä 
alttiutta ilmastonmuutokselle Pariisin 
sopimuksen 7 artiklan mukaisesti sekä 
maksimoitava rinnakkaishyödyt muiden 
ympäristöpolitiikkojen ja -lainsäädännön 
kanssa. Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
kattavat kansalliset sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat. Maatalousalalla 
sopeutuminen ja häiriönsietokyky 
riippuvat erityisesti veden jakelussa ja 
varastoinnissa noudatettavista 
periaatteista, jotka olisi mukautettava 
niin, että niillä edistetään hiilidioksidin 
sitomista biomassaan ja maaperään.

Or. fr

Tarkistus 117
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(14) Sopeutuminen on keskeinen osa 
maailmanlaajuisia pitkän aikavälin 
ilmastonmuutostoimia. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden ja unionin olisi 
parannettava sopeutumiskykyä, 
vahvistettava kykyä joustavasti mukautua 
muuttuvaan ilmastoon ja vähennettävä 
alttiutta ilmastonmuutokselle Pariisin 
sopimuksen 7 artiklan mukaisesti sekä 
maksimoitava rinnakkaishyödyt muiden 
ympäristöpolitiikkojen ja -lainsäädännön 
kanssa. Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
kattavat kansalliset sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat.

(14) Sopeutuminen on keskeinen osa 
maailmanlaajuisia pitkän aikavälin 
ilmastonmuutostoimia. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden ja unionin olisi 
parannettava sopeutumiskykyä, 
vahvistettava kykyä joustavasti mukautua 
muuttuvaan ilmastoon ja vähennettävä 
alttiutta ilmastonmuutokselle Pariisin 
sopimuksen 7 artiklan mukaisesti sekä 
maksimoitava rinnakkaishyödyt muiden 
ympäristöpolitiikkojen ja -lainsäädännön 
kanssa. Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
kattavat kansalliset sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat, joissa otetaan huomioon 
niiden alueilla vallitsevat olot.

Or. en

Tarkistus 118
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Toteuttaessaan unionin ja 
kansallisen tason toimenpiteitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi otettava huomioon 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen 
vaikutus kansalaisten hyvinvointiin, 
yhteiskunnan vaurauteen ja talouden 
kilpailukykyyn; energia- ja elintarviketurva 
ja kohtuuhintaisuus; oikeudenmukaisuus ja 
yhteisvastuu jäsenvaltioiden välillä ja 
sisällä ottaen huomioon niiden taloudelliset 
valmiudet, kansalliset olosuhteet ja ajan 
mittaan tapahtuvan lähentymisen tarve; 
tarve tehdä siirtymästä 
oikeudenmukainen ja sosiaalisesti 
tasapuolinen; paras käytettävissä oleva 
tieteellinen näyttö, erityisesti IPCC:n 
raportoimat havainnot; tarve sisällyttää 
ilmastonmuutokseen liittyvät riskit 

(15) Toteuttaessaan kansallisen ja 
unionin tason toimenpiteitä ilmaston 
suojelemiseksi ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi otettava huomioon 
koronakriisin sosioekonomiset seuraukset 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kansalaisten hyvinvointi, yhteiskunnan 
vauraus ja talouden kilpailukyky; energia- 
ja elintarviketurva ja kohtuuhintaisuus; 
oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu 
jäsenvaltioiden välillä ja sisällä ottaen 
huomioon niiden taloudelliset valmiudet, 
kansalliset olosuhteet ja ajan mittaan 
tapahtuvan lähentymisen tarve; sosiaalisen 
markkinatalouden säilyttäminen; 
kansallisen itsemääräämisoikeuden ja 
toissijaisuusperiaatteen kunnioittaminen; 
yhteisten sisämarkkinoiden velvoitteiden 
noudattaminen; paras saatavilla oleva 
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investointi- ja suunnittelupäätöksiin; 
kustannustehokkuus ja 
teknologianeutraalius 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten 
ja poistumien saavuttamisessa ja 
häiriönsietokyvyn lisäämisessä; 
eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä 
ja tavoitetasossa.

tieteellinen näyttö; tarve sisällyttää 
ilmastonmuutokseen liittyvät riskit 
investointi- ja suunnittelupäätöksiin; 
kustannustehokkuus ja 
teknologianeutraalius järkevässä 
ympäristöpolitiikassa.

Or. en

Tarkistus 119
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Toteuttaessaan unionin ja 
kansallisen tason toimenpiteitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi otettava huomioon 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vaikutus 
kansalaisten hyvinvointiin, yhteiskunnan 
vaurauteen ja talouden kilpailukykyyn; 
energia- ja elintarviketurva ja 
kohtuuhintaisuus; oikeudenmukaisuus ja 
yhteisvastuu jäsenvaltioiden välillä ja 
sisällä ottaen huomioon niiden taloudelliset 
valmiudet, kansalliset olosuhteet ja ajan 
mittaan tapahtuvan lähentymisen tarve; 
tarve tehdä siirtymästä oikeudenmukainen 
ja sosiaalisesti tasapuolinen; paras 
käytettävissä oleva tieteellinen näyttö, 
erityisesti IPCC:n raportoimat havainnot; 
tarve sisällyttää ilmastonmuutokseen 
liittyvät riskit investointi- ja 
suunnittelupäätöksiin; kustannustehokkuus 
ja teknologianeutraalius 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten ja 
poistumien saavuttamisessa ja 
häiriönsietokyvyn lisäämisessä; 

(15) Toteuttaessaan unionin ja 
kansallisen tason toimenpiteitä 
kasvihuonepäästöjen 
nettopäästöttömyystavoitteen 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi otettava huomioon 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vaikutus 
kansalaisten hyvinvointiin, yhteiskunnan 
vaurauteen ja talouden kilpailukykyyn; 
toimimattomuuden ja ilmastotoimien 
viivästymisen ympäristö-, sosiaaliset ja 
taloudelliset kustannukset; energia- ja 
resurssitehokkuuden maksimointi; 
unionin energia- ja elintarviketurva ja 
ruoan kohtuuhintaisuus unionin 
kansalaisille; oikeudenmukaisuus ja 
yhteisvastuu jäsenvaltioiden välillä ja 
sisällä ottaen huomioon niiden taloudelliset 
valmiudet, kansalliset olosuhteet ja ajan 
mittaan tapahtuvan lähentymisen tarve; 
tarve tehdä siirtymästä oikeudenmukainen 
ja sosiaalisesti tasapuolinen; paras 
käytettävissä oleva tieteellinen näyttö, 
erityisesti IPCC:n raportoimat havainnot; 
tarve sisällyttää ilmastonmuutokseen 
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eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä 
ja tavoitetasossa.

liittyvät riskit investointi- ja 
suunnittelupäätöksiin; Kustannustehokkuus 
ja haittaa aiheuttamaton teknologinen 
lähestymistapa kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennysten ja poistumien saavuttamisessa 
ja häiriönsietokyvyn lisäämisessä; 
eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä 
ja tavoitetasossa.

Or. en

Tarkistus 120
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Toteuttaessaan unionin ja 
kansallisen tason toimenpiteitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi otettava huomioon 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vaikutus 
kansalaisten hyvinvointiin, yhteiskunnan 
vaurauteen ja talouden kilpailukykyyn; 
energia- ja elintarviketurva ja 
kohtuuhintaisuus; oikeudenmukaisuus ja 
yhteisvastuu jäsenvaltioiden välillä ja 
sisällä ottaen huomioon niiden 
taloudelliset valmiudet, kansalliset 
olosuhteet ja ajan mittaan tapahtuvan 
lähentymisen tarve; tarve tehdä siirtymästä 
oikeudenmukainen ja sosiaalisesti 
tasapuolinen; paras käytettävissä oleva 
tieteellinen näyttö, erityisesti IPCC:n 
raportoimat havainnot; tarve sisällyttää 
ilmastonmuutokseen liittyvät riskit 
investointi- ja suunnittelupäätöksiin; 
kustannustehokkuus ja 
teknologianeutraalius 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten ja 
poistumien saavuttamisessa ja 
häiriönsietokyvyn lisäämisessä; 

(15) Toteuttaessaan unionin ja 
kansallisen tason toimenpiteitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi otettava huomioon 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vaikutus 
kansalaisten hyvinvointiin, yhteiskunnan 
vaurauteen ja talouden kilpailukykyyn; 
energia- ja elintarviketurva ja 
kohtuuhintaisuus; oikeudenmukaisuus ja 
yhteisvastuu jäsenvaltioiden välillä ja 
sisällä ottaen huomioon erityisesti 
maaseutu- ja vuoristoalueiden sekä 
syrjäisimpien alueiden tarpeet niiden 
taloudellisten valmiuksien ja paikallisten 
olosuhteiden mukaisesti; tarve tehdä 
siirtymästä oikeudenmukainen ja 
sosiaalisesti tasapuolinen; paras 
käytettävissä oleva tieteellinen näyttö, 
erityisesti IPCC:n raportoimat havainnot; 
tarve sisällyttää ilmastonmuutokseen 
liittyvät riskit investointi- ja 
suunnittelupäätöksiin; kustannustehokkuus 
ja teknologianeutraalius 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten ja 
poistumien saavuttamisessa ja 
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eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä 
ja tavoitetasossa.

häiriönsietokyvyn lisäämisessä; 
eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä 
ja tavoitetasossa.

Or. fr

Tarkistus 121
Ivo Hristov

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Toteuttaessaan unionin ja 
kansallisen tason toimenpiteitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi otettava huomioon 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vaikutus 
kansalaisten hyvinvointiin, yhteiskunnan 
vaurauteen ja talouden kilpailukykyyn; 
energia- ja elintarviketurva ja 
kohtuuhintaisuus; oikeudenmukaisuus ja 
yhteisvastuu jäsenvaltioiden välillä ja 
sisällä ottaen huomioon niiden taloudelliset 
valmiudet, kansalliset olosuhteet ja ajan 
mittaan tapahtuvan lähentymisen tarve; 
tarve varmistaa oikeudenmukainen ja 
sosiaalisesti tasapuolinen siirtymä; paras 
käytettävissä oleva tieteellinen näyttö, 
erityisesti IPCC:n raportoimat havainnot; 
tarve sisällyttää ilmastonmuutokseen 
liittyvät riskit investointi- ja 
suunnittelupäätöksiin; kustannustehokkuus 
ja teknologianeutraalius 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten ja 
poistumien saavuttamisessa ja 
häiriönsietokyvyn lisäämisessä; 
eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä 
ja tavoitetasossa.

(15) Toteuttaessaan unionin ja 
kansallisen tason toimenpiteitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi otettava huomioon 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vaikutus 
kansalaisten hyvinvointiin, yhteiskunnan 
vaurauteen ja , talouden kilpailukykyyn, 
maataloustuotanto mukaan luettuna; 
energia- ja elintarviketurva ja 
kohtuuhintaisuus; riippuvuus tuotteiden ja 
raaka-aineiden tuonnista kolmansista 
maista, joiden tavoitteet eivät ole aina 
yhtä kunnianhimoisia kuin EU:ssa ja 
jotka soveltavat vähäisempiä vaatimuksia 
talouteensa ja tuotantoonsa; 
oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu 
jäsenvaltioiden välillä ja sisällä ottaen 
huomioon niiden taloudelliset valmiudet, 
kansalliset olosuhteet ja ajan mittaan 
tapahtuvan lähentymisen tarve; tarve 
varmistaa oikeudenmukainen ja 
sosiaalisesti tasapuolinen siirtymä; paras 
käytettävissä oleva tieteellinen näyttö, 
erityisesti IPCC:n raportoimat havainnot; 
tarve sisällyttää ilmastonmuutokseen 
liittyvät riskit investointi- ja 
suunnittelupäätöksiin; kustannustehokkuus 
ja teknologianeutraalius 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten ja 
poistumien saavuttamisessa ja 
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häiriönsietokyvyn lisäämisessä; 
eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä 
ja tavoitetasossa.

Or. bg

Tarkistus 122
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Toteuttaessaan unionin ja 
kansallisen tason toimenpiteitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi otettava huomioon 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vaikutus 
kansalaisten hyvinvointiin, yhteiskunnan 
vaurauteen ja talouden kilpailukykyyn; 
energia- ja elintarviketurva ja 
kohtuuhintaisuus; oikeudenmukaisuus ja 
yhteisvastuu jäsenvaltioiden välillä ja 
sisällä ottaen huomioon niiden taloudelliset 
valmiudet, kansalliset olosuhteet ja ajan 
mittaan tapahtuvan lähentymisen tarve; 
tarve tehdä siirtymästä oikeudenmukainen 
ja sosiaalisesti tasapuolinen; paras 
käytettävissä oleva tieteellinen näyttö, 
erityisesti IPCC:n raportoimat havainnot; 
tarve sisällyttää ilmastonmuutokseen 
liittyvät riskit investointi- ja 
suunnittelupäätöksiin; kustannustehokkuus 
ja teknologianeutraalius 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten ja 
poistumien saavuttamisessa ja 
häiriönsietokyvyn lisäämisessä; 
eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä 
ja tavoitetasossa.

(15) Toteuttaessaan unionin ja 
kansallisen tason toimenpiteitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi otettava huomioon 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vaikutus 
kansalaisten hyvinvointiin, 
ilmastonmuutoksesta johtuvan 
ekosysteemien peruuttamattoman 
muutoksen kustannukset ja tästä johtuva 
ekosysteemipalvelujen heikkeneminen, 
yhteiskunnan vaurauteen ja talouden 
kilpailukykyyn; energia- ja elintarviketurva 
ja kohtuuhintaisuus; unionin 
maankäyttöalan mahdollisuudet 
varastoida hiiltä; oikeudenmukaisuus ja 
yhteisvastuu jäsenvaltioiden välillä ja 
sisällä ottaen huomioon niiden taloudelliset 
valmiudet, kansalliset olosuhteet ja ajan 
mittaan tapahtuvan lähentymisen tarve; 
tarve tehdä siirtymästä oikeudenmukainen 
ja sosiaalisesti tasapuolinen; paras 
käytettävissä oleva tieteellinen näyttö, 
erityisesti IPCC:n raportoimat havainnot; 
tarve sisällyttää ilmastonmuutokseen 
liittyvät riskit investointi- ja 
suunnittelupäätöksiin; kustannustehokkuus 
ja teknologianeutraalius 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten ja 
poistumien saavuttamisessa ja 
häiriönsietokyvyn lisäämisessä; 
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eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä 
ja tavoitetasossa.

Or. en

Tarkistus 123
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Toteuttaessaan unionin ja 
kansallisen tason toimenpiteitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi otettava huomioon 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vaikutus 
kansalaisten hyvinvointiin, yhteiskunnan 
vaurauteen ja talouden kilpailukykyyn; 
energia- ja elintarviketurva ja 
kohtuuhintaisuus; oikeudenmukaisuus ja 
yhteisvastuu jäsenvaltioiden välillä ja 
sisällä ottaen huomioon niiden taloudelliset 
valmiudet, kansalliset olosuhteet ja ajan 
mittaan tapahtuvan lähentymisen tarve; 
tarve tehdä siirtymästä oikeudenmukainen 
ja sosiaalisesti tasapuolinen; paras 
käytettävissä oleva tieteellinen näyttö, 
erityisesti IPCC:n raportoimat havainnot; 
tarve sisällyttää ilmastonmuutokseen 
liittyvät riskit investointi- ja 
suunnittelupäätöksiin; kustannustehokkuus 
ja teknologianeutraalius 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten ja 
poistumien saavuttamisessa ja 
häiriönsietokyvyn lisäämisessä; 
eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä 
ja tavoitetasossa.

(15) Toteuttaessaan unionin ja 
kansallisen tason toimenpiteitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi otettava huomioon 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vaikutus 
kansalaisten hyvinvointiin, yhteiskunnan 
vaurauteen ja talouden kilpailukykyyn; 
energia- ja elintarviketurva ja 
kohtuuhintaisuus; unionin 
tuotantojärjestelmien mukauttaminen 
erityisesti maatalousalalla; 
oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu 
jäsenvaltioiden välillä ja sisällä ottaen 
huomioon niiden taloudelliset valmiudet, 
kansalliset olosuhteet ja ajan mittaan 
tapahtuvan lähentymisen tarve; tarve tehdä 
siirtymästä oikeudenmukainen ja 
sosiaalisesti tasapuolinen kaikille alueille 
maaseutualueet mukaan luettuina; paras 
käytettävissä oleva tieteellinen näyttö, 
erityisesti IPCC:n raportoimat havainnot; 
tarve sisällyttää ilmastonmuutokseen 
liittyvät riskit investointi- ja 
suunnittelupäätöksiin; kustannustehokkuus 
ja teknologianeutraalius 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten ja 
poistumien saavuttamisessa ja 
häiriönsietokyvyn lisäämisessä; 
eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä 
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ja tavoitetasossa.

Or. fr

Tarkistus 124
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Toteuttaessaan unionin ja 
kansallisen tason toimenpiteitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi otettava huomioon 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vaikutus 
kansalaisten hyvinvointiin, yhteiskunnan 
vaurauteen ja talouden kilpailukykyyn; 
energia- ja elintarviketurva ja 
kohtuuhintaisuus; oikeudenmukaisuus ja 
yhteisvastuu jäsenvaltioiden välillä ja 
sisällä ottaen huomioon niiden taloudelliset 
valmiudet, kansalliset olosuhteet ja ajan 
mittaan tapahtuvan lähentymisen tarve; 
tarve tehdä siirtymästä oikeudenmukainen 
ja sosiaalisesti tasapuolinen; paras 
käytettävissä oleva tieteellinen näyttö, 
erityisesti IPCC:n raportoimat havainnot; 
tarve sisällyttää ilmastonmuutokseen 
liittyvät riskit investointi- ja 
suunnittelupäätöksiin; kustannustehokkuus 
ja teknologianeutraalius 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten ja 
poistumien saavuttamisessa ja 
häiriönsietokyvyn lisäämisessä; 
eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä 
ja tavoitetasossa.

(15) Toteuttaessaan unionin ja 
kansallisen tason toimenpiteitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi otettava huomioon 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vaikutus 
kansalaisten hyvinvointiin, yhteiskunnan 
vaurauteen ja talouden kilpailukykyyn; 
energia- ja elintarviketurva, niiden 
kohtuuhintaisuus ja omavaraisuus; 
oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu 
jäsenvaltioiden välillä ja sisällä ottaen 
huomioon niiden taloudelliset valmiudet, 
kansalliset olosuhteet, kuten erityisesti 
jäsenvaltioiden osuus Natura 2000 
-suojelualueista ja osuus metsäalueista, ja 
ajan mittaan tapahtuvan lähentymisen 
tarve; tarve tehdä siirtymästä 
oikeudenmukainen ja sosiaalisesti 
tasapuolinen; paras käytettävissä oleva 
tieteellinen näyttö, erityisesti IPCC:n 
raportoimat havainnot; tarve sisällyttää 
ilmastonmuutokseen liittyvät riskit 
investointi- ja suunnittelupäätöksiin; 
kustannustehokkuus ja 
teknologianeutraalius 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten ja 
poistumien saavuttamisessa ja 
häiriönsietokyvyn lisäämisessä; 
eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä 
ja tavoitetasossa.

Or. en
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Tarkistus 125
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Toteuttaessaan unionin ja 
kansallisen tason toimenpiteitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi otettava huomioon 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vaikutus 
kansalaisten hyvinvointiin, yhteiskunnan 
vaurauteen ja talouden kilpailukykyyn; 
energia- ja elintarviketurva ja 
kohtuuhintaisuus; oikeudenmukaisuus ja 
yhteisvastuu jäsenvaltioiden välillä ja 
sisällä ottaen huomioon niiden taloudelliset 
valmiudet, kansalliset olosuhteet ja ajan 
mittaan tapahtuvan lähentymisen tarve; 
tarve tehdä siirtymästä oikeudenmukainen 
ja sosiaalisesti tasapuolinen; paras 
käytettävissä oleva tieteellinen näyttö, 
erityisesti IPCC:n raportoimat havainnot; 
tarve sisällyttää ilmastonmuutokseen 
liittyvät riskit investointi- ja 
suunnittelupäätöksiin; kustannustehokkuus 
ja teknologianeutraalius 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten ja 
poistumien saavuttamisessa ja 
häiriönsietokyvyn lisäämisessä; 
eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä 
ja tavoitetasossa.

(15) Toteuttaessaan unionin ja 
kansallisen tason toimenpiteitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi otettava huomioon 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vaikutus 
kansalaisten hyvinvointiin, yhteiskunnan 
vaurauteen ja talouden kilpailukykyyn; 
energia- ja elintarviketurva ja 
kohtuuhintaisuus; oikeudenmukaisuus ja 
yhteisvastuu jäsenvaltioiden välillä ja 
sisällä ottaen huomioon niiden taloudelliset 
valmiudet, kansalliset olosuhteet ja ajan 
mittaan tapahtuvan lähentymisen tarve; 
tarve tehdä siirtymästä oikeudenmukainen 
ja sosiaalisesti tasapuolinen sekä 
alueellisesti kattava ja yhtäläinen 
kaupunki-, maaseutu-, saari- tai 
vuoristoalueilla ja -yhteisöissä; paras 
käytettävissä oleva tieteellinen näyttö, 
erityisesti IPCC:n raportoimat havainnot; 
tarve sisällyttää ilmastonmuutokseen 
liittyvät riskit investointi- ja 
suunnittelupäätöksiin; kustannustehokkuus 
ja teknologianeutraalius 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten ja 
poistumien saavuttamisessa ja 
häiriönsietokyvyn lisäämisessä; 
eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä 
ja tavoitetasossa.

Or. it

Tarkistus 126
Petri Sarvamaa
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Toteuttaessaan unionin ja 
kansallisen tason toimenpiteitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi otettava huomioon 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vaikutus 
kansalaisten hyvinvointiin, yhteiskunnan 
vaurauteen ja talouden kilpailukykyyn; 
energia- ja elintarviketurva ja 
kohtuuhintaisuus; oikeudenmukaisuus ja 
yhteisvastuu jäsenvaltioiden välillä ja 
sisällä ottaen huomioon niiden taloudelliset 
valmiudet, kansalliset olosuhteet ja ajan 
mittaan tapahtuvan lähentymisen tarve; 
tarve tehdä siirtymästä oikeudenmukainen 
ja sosiaalisesti tasapuolinen; paras 
käytettävissä oleva tieteellinen näyttö, 
erityisesti IPCC:n raportoimat havainnot; 
tarve sisällyttää ilmastonmuutokseen 
liittyvät riskit investointi- ja 
suunnittelupäätöksiin; kustannustehokkuus 
ja teknologianeutraalius 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten ja 
poistumien saavuttamisessa ja 
häiriönsietokyvyn lisäämisessä; 
eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä 
ja tavoitetasossa.

(15) Toteuttaessaan unionin ja 
kansallisen tason toimenpiteitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi otettava huomioon 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vaikutus 
kansalaisten hyvinvointiin, yhteiskunnan 
vaurauteen ja talouden kilpailukykyyn; 
energia- ja elintarviketurva ja 
kohtuuhintaisuus; siirtyminen 
biopohjaiseen kiertotalouteen ja 
uusiutuviin tuotteisiin; 
oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu 
jäsenvaltioiden välillä ja sisällä ottaen 
huomioon niiden taloudelliset valmiudet, 
kansalliset olosuhteet ja ajan mittaan 
tapahtuvan lähentymisen tarve; tarve tehdä 
siirtymästä oikeudenmukainen ja 
sosiaalisesti tasapuolinen; paras 
käytettävissä oleva tieteellinen näyttö, 
erityisesti IPCC:n raportoimat havainnot; 
tarve sisällyttää ilmastonmuutokseen 
liittyvät riskit investointi- ja 
suunnittelupäätöksiin; kustannustehokkuus 
ja teknologianeutraalius 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten ja 
poistumien saavuttamisessa ja 
häiriönsietokyvyn lisäämisessä; 
eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä 
ja tavoitetasossa.

Or. en

Tarkistus 127
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(15) Toteuttaessaan unionin ja 
kansallisen tason toimenpiteitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi otettava huomioon 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vaikutus 
kansalaisten hyvinvointiin, yhteiskunnan 
vaurauteen ja talouden kilpailukykyyn; 
energia- ja elintarviketurva ja 
kohtuuhintaisuus; oikeudenmukaisuus ja 
yhteisvastuu jäsenvaltioiden välillä ja 
sisällä ottaen huomioon niiden taloudelliset 
valmiudet, kansalliset olosuhteet ja ajan 
mittaan tapahtuvan lähentymisen tarve; 
tarve tehdä siirtymästä oikeudenmukainen 
ja sosiaalisesti tasapuolinen; paras 
käytettävissä oleva tieteellinen näyttö, 
erityisesti IPCC:n raportoimat havainnot; 
tarve sisällyttää ilmastonmuutokseen 
liittyvät riskit investointi- ja 
suunnittelupäätöksiin; kustannustehokkuus 
ja teknologianeutraalius 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten ja 
poistumien saavuttamisessa ja 
häiriönsietokyvyn lisäämisessä; 
eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä 
ja tavoitetasossa.

(15) Toteuttaessaan unionin ja 
kansallisen tason toimenpiteitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi otettava huomioon 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vaikutus 
kansalaisten hyvinvointiin ja terveyteen, 
yhteiskunnan vaurauteen ja talouden 
kilpailukykyyn; energia- ja elintarviketurva 
ja kohtuuhintaisuus; oikeudenmukaisuus ja 
yhteisvastuu jäsenvaltioiden välillä ja 
sisällä ottaen huomioon niiden taloudelliset 
valmiudet, kansalliset olosuhteet, 
maaseutu- ja vuoristoalueet ja ajan 
mittaan tapahtuvan lähentymisen tarve; 
tarve tehdä siirtymästä oikeudenmukainen 
ja sosiaalisesti tasapuolinen; paras 
käytettävissä oleva tieteellinen näyttö, 
erityisesti IPCC:n raportoimat havainnot; 
tarve sisällyttää ilmastonmuutokseen 
liittyvät riskit investointi- ja 
suunnittelupäätöksiin; kustannustehokkuus 
ja teknologianeutraalius 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten ja 
poistumien saavuttamisessa ja 
häiriönsietokyvyn lisäämisessä; 
eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä, 
ekoviljelyssä ja tavoitetasossa.

Or. en

Tarkistus 128
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Jäsenvaltioiden ja komission on 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamista koskevan prosessin aikana 
kiinnitettävä erityisesti huomiota 
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maaseutualueisiin ja syrjäisiin alueisiin, 
joiden on vastattava merkittäviin 
sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin.

Or. en

Tarkistus 129
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Metsät ovat keskeisessä asemassa 
siirtymisessä kohti ilmastoneutraaliutta. 
Kestävä ja luonnonläheinen metsänhoito 
on ratkaisevan tärkeää, jotta varmistetaan 
kasvihuonekaasupäästöjen jatkuva 
sitominen ilmakehästä, ja se mahdollistaa 
myös uusiutuvan ja ilmastoystävällisen 
raaka-aineen tuottamisen sellaisia 
puutuotteita varten, jotka varastoivat 
hiilidioksidia ja voivat korvata 
fossiilipohjaiset materiaalit ja 
polttoaineet. Metsien kolmitahoisen roolin 
(ne toimivat nieluina, varastoijina ja 
korvaajina) ansiosta vähennetään 
ilmakehän hiilidioksidipäästöjä ja 
varmistetaan metsien jatkuva kasvu ja 
monien muiden palvelujen tuottaminen.

Or. en

Tarkistus 130
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Ilmastoneutraaliuteen siirtyminen 
edellyttää muutoksia kaikilla politiikan 
aloilla ja kaikkien talouden ja 

(16) Kuten edellä on kuvattu, komissio 
julkaisi 11. joulukuuta 2019 
tiedonantonsa ”Euroopan vihreän 
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yhteiskunnan alojen yhteisiä toimia, 
kuten komissio toteaa tiedonannossaan 
”Euroopan vihreän kehityksen ohjelma”. 
Eurooppa-neuvosto tähdensi 12 päivänä 
joulukuuta 2019 antamissaan päätelmissä, 
että kaikkien asiaankuuluvien EU:n 
säädösten ja politiikkojen on oltava 
johdonmukaisia 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa, 
edistettävä sen saavuttamista ja tarjottava 
samalla tasapuoliset toimintaedellytykset, 
ja pyysi komissiota tutkimaan, edellyttääkö 
tämä voimassa olevien sääntöjen 
mukauttamista.

kehityksen ohjelma”. Eurooppa-neuvosto 
tähdensi 12 päivänä joulukuuta 2019 
antamissaan päätelmissä, että kaikkien 
asiaankuuluvien EU:n säädösten ja 
politiikkojen olisi oltava johdonmukaisia 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa, 
edistettävä sen saavuttamista ja tarjottava 
samalla tasapuoliset toimintaedellytykset, 
ja pyysi komissiota tutkimaan, edellyttääkö 
tämä voimassa olevien sääntöjen 
mukauttamista. Koronakriisi osoitti 
selvästi, mikä on todellinen hätätilanne, 
joten sekä Eurooppa-neuvostoa että 
Euroopan komissiota kehotetaan 
tarkastelemaan tavoitteitaan näiden 
uusien havaintojen perusteella. Näin 
ollen EU:n jäsenvaltioita ja unionia 
kehotetaan arvioimaan uudelleen Pariisin 
sopimuksen nojalla tekemiään 
sitoumuksia ja tarvittaessa mukauttamaan 
päätelmiä ja lainsäädäntöä järkevän 
ympäristöpolitiikan hengessä eikä 
harhaanjohtavan ilmastopolitiikan 
hengessä. Tämä koskee erityisesti 
Eurooppa-neuvoston 23. ja 24. lokakuuta 
2014 sekä 17. ja 18. maaliskuuta 2016 
antamia päätelmiä (vuoden 2030 
tavoitteiden asettaminen) ja 
12. joulukuuta 2019 antamia päätelmiä 
(”ilmastoneutraaliutta” koskevan 
tavoitteen asettaminen vuoteen 2050 
mennessä) sekä tämän asetuksen 
johdanto-osan 7, 8 ja 9 kappaleessa 
mainittua EU:n lainsäädäntöä. On syytä 
huomauttaa, että Euroopan keskuspankin 
yrityssektorin osto-ohjelmaa (CSPP) on 
tähän mennessä käytetty pääasiassa hiili-
intensiivisen toiminnan rahoittamiseen, 
mikä on täysin vastoin komission väitettyä 
maapalloa säästävää ilmastopolitiikkaa.

Or. en

Tarkistus 131
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Ilmastoneutraaliuteen siirtyminen 
edellyttää muutoksia kaikilla politiikan 
aloilla ja kaikkien talouden ja yhteiskunnan 
alojen yhteisiä toimia, kuten komissio 
toteaa tiedonannossaan ”Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma”. Eurooppa-neuvosto 
tähdensi 12 päivänä joulukuuta 2019 
antamissaan päätelmissä, että kaikkien 
asiaankuuluvien EU:n säädösten ja 
politiikkojen on oltava johdonmukaisia 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa, 
edistettävä sen saavuttamista ja tarjottava 
samalla tasapuoliset toimintaedellytykset, 
ja pyysi komissiota tutkimaan, edellyttääkö 
tämä voimassa olevien sääntöjen 
mukauttamista.

(16) Ilmastoneutraaliuteen siirtyminen 
edellyttää muutoksia kaikilla politiikan 
aloilla ja kaikkien talouden ja yhteiskunnan 
alojen yhteisiä toimia, kuten komissio 
toteaa tiedonannossaan ”Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma”. Eurooppa-neuvosto 
tähdensi 12 päivänä joulukuuta 2019 
antamissaan päätelmissä, että kaikkien 
asiaankuuluvien EU:n säädösten ja 
politiikkojen on oltava johdonmukaisia 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa, 
edistettävä sen saavuttamista ja tarjottava 
samalla tasapuoliset toimintaedellytykset, 
ja pyysi komissiota tutkimaan, edellyttääkö 
tämä voimassa olevien sääntöjen 
mukauttamista. Komissio ottaa viimeksi 
mainitut huomioon tarkistaessaan 
materiaaleja ja tuotteita koskevaa 
sääntelyä, jotta edistetään uusiutuvien ja 
vähähiilisten materiaalien käyttöä, jotka 
hyödyttävät ilmastoa ja toimivat 
hiilinieluina tai korvaavat osittain 
fossiilipohjaiset materiaalit.

Or. en

Perustelu

Replacing fossil-intensive materials with renewable, bio-based and low carbon materials is 
crucial for achieving climate neutrality. Materials and manufactured products represent 23 % 
of the CO2 emissions due to domestic final demand for products. As domestic final demand 
for products constitutes 77% of the total EU-27 carbon footprint, materials and manufactured 
products constitute nearly one fifth of the total EU-27 CO2 emissions. By storing and utilizing 
carbon dioxide and replacing carbon intensive fossil-based resources, sustainably sourced 
renewable materials offer a key opportunity to help achieve Europe’s climate ambitions.

Tarkistus 132
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(16) Ilmastoneutraaliuteen siirtyminen 
edellyttää muutoksia kaikilla politiikan 
aloilla ja kaikkien talouden ja yhteiskunnan 
alojen yhteisiä toimia, kuten komissio 
toteaa tiedonannossaan ”Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma”. Eurooppa-neuvosto 
tähdensi 12 päivänä joulukuuta 2019 
antamissaan päätelmissä, että kaikkien 
asiaankuuluvien EU:n säädösten ja 
politiikkojen on oltava johdonmukaisia 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa, 
edistettävä sen saavuttamista ja tarjottava 
samalla tasapuoliset toimintaedellytykset, 
ja pyysi komissiota tutkimaan, edellyttääkö 
tämä voimassa olevien sääntöjen 
mukauttamista.

(16) Ilmastoneutraaliuteen siirtyminen 
edellyttää muutoksia kaikilla politiikan 
aloilla ja kaikkien talouden ja yhteiskunnan 
alojen yhteisiä toimia, kuten komissio 
toteaa tiedonannossaan ”Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma”. Eurooppa-neuvosto 
tähdensi 12 päivänä joulukuuta 2019 
antamissaan päätelmissä, että kaikkien 
asiaankuuluvien EU:n säädösten ja 
politiikkojen on oltava johdonmukaisia 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa, 
edistettävä sen saavuttamista ja tarjottava 
samalla tasapuoliset toimintaedellytykset, 
ja pyysi komissiota tutkimaan, edellyttääkö 
tämä voimassa olevien sääntöjen 
mukauttamista, mukaan lukien 
päästökauppajärjestelmää, maankäytön 
muutosta ja metsätaloutta ja 
hiilitullimekanismia koskevat.

Or. en

Tarkistus 133
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Ilmastoneutraaliuteen siirtyminen 
edellyttää muutoksia kaikilla politiikan 
aloilla ja kaikkien talouden ja yhteiskunnan 
alojen yhteisiä toimia, kuten komissio 
toteaa tiedonannossaan ”Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma”. Eurooppa-neuvosto 
tähdensi 12 päivänä joulukuuta 2019 
antamissaan päätelmissä, että kaikkien 
asiaankuuluvien EU:n säädösten ja 
politiikkojen on oltava johdonmukaisia 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa, 
edistettävä sen saavuttamista ja tarjottava 
samalla tasapuoliset toimintaedellytykset, 
ja pyysi komissiota tutkimaan, edellyttääkö 
tämä voimassa olevien sääntöjen 

(16) Ilmastoneutraaliuteen siirtyminen 
edellyttää muutoksia kaikilla politiikan 
aloilla ja kaikkien talouden ja yhteiskunnan 
alojen yhteisiä toimia samalla, kun 
kaikkien EU:n politiikkojen olisi myös 
edistettävä Euroopan luonnonpääoman 
säilyttämistä ja ennalleen saattamista, 
kuten komissio toteaa tiedonannossaan 
”Euroopan vihreän kehityksen ohjelma”. 
Eurooppa-neuvosto tähdensi 12 päivänä 
joulukuuta 2019 antamissaan päätelmissä, 
että kaikkien asiaankuuluvien EU:n 
säädösten ja politiikkojen on oltava 
johdonmukaisia 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa, 
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mukauttamista. edistettävä sen saavuttamista ja tarjottava 
samalla tasapuoliset toimintaedellytykset, 
ja pyysi komissiota tutkimaan, edellyttääkö 
tämä voimassa olevien sääntöjen 
mukauttamista.

Or. en

Tarkistus 134
Asger Christensen, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, 
Ulrike Müller, Martin Hlaváček

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Ilmastoneutraaliuteen siirtyminen 
edellyttää muutoksia kaikilla politiikan 
aloilla ja kaikkien talouden ja yhteiskunnan 
alojen yhteisiä toimia, kuten komissio 
toteaa tiedonannossaan ”Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma”. Eurooppa-neuvosto 
tähdensi 12 päivänä joulukuuta 2019 
antamissaan päätelmissä, että kaikkien 
asiaankuuluvien EU:n säädösten ja 
politiikkojen on oltava johdonmukaisia 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa, 
edistettävä sen saavuttamista ja tarjottava 
samalla tasapuoliset toimintaedellytykset, 
ja pyysi komissiota tutkimaan, edellyttääkö 
tämä voimassa olevien sääntöjen 
mukauttamista.

(16) Ilmastoneutraaliuteen siirtyminen 
edellyttää muutoksia kaikilla politiikan 
aloilla ja kaikkien talouden ja yhteiskunnan 
alojen yhteisiä toimia, kuten komissio 
toteaa tiedonannossaan ”Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma”. Eurooppa-neuvosto 
tähdensi 12 päivänä joulukuuta 2019 
antamissaan päätelmissä, että kaikkien 
asiaankuuluvien EU:n säädösten ja 
politiikkojen on oltava johdonmukaisia 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa, 
edistettävä sen saavuttamista ja tarjottava 
samalla tasapuoliset toimintaedellytykset, 
ja pyysi komissiota tutkimaan, edellyttääkö 
tämä voimassa olevien sääntöjen 
mukauttamista. Unionin politiikat olisi 
laadittava niin, että niillä minimoidaan 
hiilivuodon riski kaikilla aloilla.

Or. en

Tarkistus 135
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(16 a) Hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) 
erityisraportissa ilmaston lämpenemisen 
rajoittamisesta 1,5ºcelsiusasteeseen 
kehotetaan saavuttamaan hiilipäästöjen 
nollanettopäästötavoite vuoteen 2050 
mennessä ja ei-hiilipäästöjen 
nollanettopäästötavoite myöhemmin tällä 
vuosisadalla, jotta rajoitetaan maailman 
lämpenemistä noin 1,5 celsiusasteeseen. 
Unioni on kunnianhimoisempi 
kehottaessaan nollanettopäästötavoitteen 
saavuttamista vuosisadan puoliväliin 
mennessä kaikkien 
kasvihuonekaasupäästöjen, myös 
lyhytikäisten kaasujen, kohdalla.

Or. en

Tarkistus 136
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 b) IPCC:n erityisraportissa ilmaston 
lämpenemisen rajoittamisesta 
1,5ºcelsiusasteeseen tunnustetaan, että eri 
kasvihuonekaasuilla on eri elinkaaret ja 
että jotkut kaasut jäävät ilmakehään 
pidempään kuin muut. Kotieläinten 
tuottaman biogeenisen metaanin elinkaari 
on lyhyempi kuin hiilidioksidin, ja tämä 
olisi tunnustettava EU:n 
ilmastotavoitteissa. Pyrkimyksissä 
saavuttaa ilmastoneutraalius olisi 
käsiteltävä tarvetta vähentää pikaisesti 
hiilidioksidipäästöjen päätymistä 
ilmakehään.

Or. en
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Tarkistus 137
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 c) Tiedeyhteisössä käydään 
parhaillaan keskustelua 
lämmitysvaikutuksessa käytettävistä 
yhteisistä mittatavoista, erityisesti 
lyhytikäisiä kaasuja, kuten biogeenistä 
metaania, varten. 
Hiilidioksidiekvivalentin vaikutuksia on 
analysoitava edelleen, ja on 
tarkoituksenmukaista laatia vankka 
näyttöön perustuva strategia lyhytikäisten 
kaasujen päästöjen vähentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 138
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Ilmastoystävällisten menojen koko 
monivuotisen rahoituskehyksen 
laajuudelta ja Euroopan elpymisrahaston 
olisi tuettava muiden alojen ohella myös 
maankäyttöalaa ja edistää vihreää ja 
ilmastokestävää aktiivista maankäyttöä 
edistäen tavoitetta istuttaa 3 miljardia 
puuta maatalous- ja kaupunkialueille 
sekä auttaa toteuttamaan unionin 
ennallistamis- ja tiukat suojelutavoitteet.

Or. en

Tarkistus 139
Herbert Dorfmann
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisessä ei voida jättää huomiotta 
maatalousalaa, sillä tämä on ainoa 
tuotantoala, jolla voidaan varastoida 
hiilidioksidia. Pitkäaikainen varastointi 
voidaan taata erityisesti metsätalouden, 
pysyvien niittyjen ja yleisesti 
monivuotisten kasvien viljelyn avulla.

Or. it

Tarkistus 140
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tiedonannossaan ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma” komissio 
ilmoitti aikomuksestaan arvioida ja tehdä 
ehdotuksia vuoteen 2030 ulottuvan unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen nostamiseksi sen 
varmistamiseksi, että se on 
johdonmukainen vuoteen 2050 ulottuvan 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa. 
Kyseisessä tiedonannossa komissio korosti, 
että kaikkien unionin politiikkojen olisi 
tuettava ilmastoneutraaliustavoitetta ja että 
kaikkien alojen olisi kannettava kortensa 
kekoon. Komission olisi syyskuuhun 2020 
mennessä tarkasteltava uudelleen unionin 
vuoden 2030 ilmastotavoitetta kattavan 
vaikutustenarvioinnin perusteella ja ottaen 
huomioon analyysi komissiolle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2018/199936 mukaisesti toimitetuista 
yhdennetyistä kansallisista energia- ja 
ilmastosuunnitelmista sekä tutkittava 

(17) Tiedonannossaan ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma” komissio 
ilmoitti aikomuksestaan arvioida ja tehdä 
ehdotuksia vuoteen 2030 ulottuvan unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen nostamiseksi sen 
varmistamiseksi, että se on 
johdonmukainen vuoteen 2050 ulottuvan 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa. 
Kasvihuonekaasujen ihmisen toiminnasta 
aiheutuvat päästöt ovat erottamattomasti 
sidoksissa taloudelliseen toimintaan, mikä 
käy ilmi siitä, että sodan loppumisesta 
tähän päivään ulottuvalla ajanjaksolla 
maailmanlaajuiset hiilidioksidipäästöt 
ovat lisääntyneet lähes jatkuvasti, lukuun 
ottamatta väliaikaista keskeytystä vuosien 
2007–2008 talouskriisin aiheuttaman 
taantuman yhteydessä. Näin käy myös 
covid-19-pandemiassa, joka 
todennäköisesti laukaisee vakavimman 
lamakierteen 1930-luvun suuren laman 
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vaihtoehtoja uudeksi vuoden 2030 
tavoitteeksi, jonka mukaan päästöjä 
vähennetään 50–55 prosenttia vuoden 
1990 tasoihin verrattuna. Jos se katsoo, 
että on tarpeen muuttaa vuodelle 2030 
asettua unionin tavoitetta, sen olisi 
tehtävä ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
asetuksen muuttamisesta asianmukaisesti. 
Lisäksi komission olisi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä arvioitava, 
miten unionin lainsäädäntöä, jolla 
kyseinen tavoite pannaan täytäntöön, olisi 
muutettava, jotta saavutettaisiin 50–
55 prosentin päästövähennykset vuoteen 
1990 verrattuna.

jälkeen. Taloudellinen vauraus antaa 
yhteiskunnalle mahdollisuuden harjoittaa 
ympäristönsuojelua kaikkien hyväksi. 
Näin ollen edellä mainitussa 
tiedonannossa ei selvästikään ole pidetty 
talouskasvun merkitystä järkevän 
ympäristöpolitiikan ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin edellytyksenä 
asianmukaisella tavalla. Sekä 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistavoitteen nousua vuoteen 
2030 mennessä että niin kutsuttua 
”ilmastoneutraaliutta” koskevaa tavoitetta 
vuoteen 2050 mennessä on arvioitava 
uudelleen. Päinvastoin komissio korosti, 
että kaikkien unionin politiikkojen olisi 
tuettava ilmastoneutraaliustavoitetta ja että 
kaikkien alojen olisi kannettava kortensa 
kekoon, mikä nykyisen tietämyksen 
mukaan johtaisi itse asiassa kaikkien 
energiaintensiivisten talouden alojen 
tuhoutumiseen. Komission olisi 
syyskuuhun 2020 mennessä tarkasteltava 
uudelleen unionin vuoden 2030 
ilmastotavoitetta kattavan 
vaikutustenarvioinnin perusteella ja ottaen 
huomioon analyysi komissiolle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2018/199936 mukaisesti toimitetuista 
yhdennetyistä kansallisista energia- ja 
ilmastosuunnitelmista sekä tutkittava 
unionin vuoden 2030 tavoitetta järkevän 
ympäristöpolitiikan hengessä. Tämän 
vaikutustenarvioinnin tulisi olla 
lähtökohtana kaikissa tulevissa 
keskusteluissa. Tämä on asetettava 
kaikkien lainsäädäntöaloitteiden ehdoksi, 
jos ei haluta saada syytöksiä pelkästään 
ideologisesti perustelluista oikeudellisista 
tosiasioista.

_________________ _________________
36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) 
N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) 
N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 
2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 
2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston 
direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 
2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 kumoamisesta 
(EUVL L 328, 21.12.2018, s. 1).

direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 
2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 
2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston 
direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 
2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 kumoamisesta 
(EUVL L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Tarkistus 141
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tiedonannossaan ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma” komissio 
ilmoitti aikomuksestaan arvioida ja tehdä 
ehdotuksia vuoteen 2030 ulottuvan unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen nostamiseksi sen 
varmistamiseksi, että se on 
johdonmukainen vuoteen 2050 ulottuvan 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa. 
Kyseisessä tiedonannossa komissio 
korosti, että kaikkien unionin 
politiikkojen olisi tuettava 
ilmastoneutraaliustavoitetta ja että 
kaikkien alojen olisi kannettava kortensa 
kekoon. Komission olisi syyskuuhun 2020 
mennessä tarkasteltava uudelleen unionin 
vuoden 2030 ilmastotavoitetta kattavan 
vaikutustenarvioinnin perusteella ja ottaen 
huomioon analyysi komissiolle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2018/199936 mukaisesti toimitetuista 
yhdennetyistä kansallisista energia- ja 
ilmastosuunnitelmista sekä tutkittava 
vaihtoehtoja uudeksi vuoden 2030 
tavoitteeksi, jonka mukaan päästöjä 
vähennetään 50–55 prosenttia vuoden 
1990 tasoihin verrattuna. Jos se katsoo, 
että on tarpeen muuttaa vuodelle 2030 

(17) Tiedonannossaan ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma” komissio 
ilmoitti aikomuksestaan arvioida ja tehdä 
ehdotuksia vuoteen 2030 ulottuvan unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen nostamiseksi sen 
varmistamiseksi, että se on 
johdonmukainen vuoteen 2050 ulottuvan 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa. 
Kyseisessä tiedonannossa ei oteta 
huomioon tilanteen muuttumista covid-
19:n seurauksena; covid-19:n arvioidaan 
aiheuttavan vakavimman laman sitten 
suuren laman. Näin ollen komission olisi 
tarkistettava ensisijaiset tavoitteensa ja 
aikataulunsa, jotta Euroopan tilannetta ei 
heikennetä pyrkimyksillä siirtyä 
ilmastoneutraaliuteen. Komission olisi 
syyskuuhun 2020 mennessä otettava 
huomioon pandemian aiheuttamat 
sosioekonomiset seuraukset ja vaikutukset 
ja muutettava omia tavoitteitaan, jotta 
voidaan välttää tilanteen pahentamista 
entisestään erityisesti maatalous- ja 
elintarviketuotantoalojen kustannuksella, 
kattavan vaikutustenarvioinnin perusteella 
ja ottaen huomioon analyysi komissiolle 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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asettua unionin tavoitetta, sen olisi tehtävä 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tämän asetuksen muuttamisesta 
asianmukaisesti. Lisäksi komission olisi 30 
päivään kesäkuuta 2021 mennessä 
arvioitava, miten unionin lainsäädäntöä, 
jolla kyseinen tavoite pannaan täytäntöön, 
olisi muutettava, jotta saavutettaisiin 50–
55 prosentin päästövähennykset vuoteen 
1990 verrattuna.

asetuksen (EU) 2018/199936 mukaisesti 
toimitetuista yhdennetyistä kansallisista 
energia- ja ilmastosuunnitelmista. Jos se 
katsoo, että on tarpeen muuttaa vuodelle 
2030 asettua unionin tavoitetta, sen olisi 
tehtävä ehdotuksia Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle tämän asetuksen 
muuttamisesta asianmukaisesti.

_________________ _________________
36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) 
N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 
2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 
2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston 
direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 
2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 kumoamisesta (EUVL 
L 328, 21.12.2018, s. 1).

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) 
N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 
2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 
2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston 
direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 
2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 kumoamisesta (EUVL 
L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. it

Tarkistus 142
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tiedonannossaan ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma” komissio 
ilmoitti aikomuksestaan arvioida ja tehdä 
ehdotuksia vuoteen 2030 ulottuvan unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen nostamiseksi sen 
varmistamiseksi, että se on 
johdonmukainen vuoteen 2050 ulottuvan 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa. 

(17) Tiedonannossaan ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma” komissio 
ilmoitti aikomuksestaan arvioida ja tehdä 
ehdotuksia vuoteen 2030 ulottuvan unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen nostamiseksi sen 
varmistamiseksi, että se on 
johdonmukainen vuoteen 2050 ulottuvan 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa. 
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Kyseisessä tiedonannossa komissio korosti, 
että kaikkien unionin politiikkojen olisi 
tuettava ilmastoneutraaliustavoitetta ja että 
kaikkien alojen olisi kannettava kortensa 
kekoon. Komission olisi syyskuuhun 2020 
mennessä tarkasteltava uudelleen unionin 
vuoden 2030 ilmastotavoitetta kattavan 
vaikutustenarvioinnin perusteella ja 
ottaen huomioon analyysi komissiolle 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2018/1999 mukaisesti 
toimitetuista yhdennetyistä kansallisista 
energia- ja ilmastosuunnitelmista sekä 
tutkittava vaihtoehtoja uudeksi vuoden 
2030 tavoitteeksi, jonka mukaan päästöjä 
vähennetään 50–55 prosenttia vuoden 
1990 tasoihin verrattuna. Jos se katsoo, 
että on tarpeen muuttaa vuodelle 2030 
asettua unionin tavoitetta, sen olisi 
tehtävä ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
asetuksen muuttamisesta asianmukaisesti. 
Lisäksi komission olisi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä arvioitava, miten 
unionin lainsäädäntöä, jolla kyseinen 
tavoite pannaan täytäntöön, olisi 
muutettava , jotta saavutettaisiin 50–
55 prosentin päästövähennykset vuoteen 
1990 verrattuna.

Kyseisessä tiedonannossa komissio korosti, 
että kaikkien unionin politiikkojen olisi 
tuettava ilmastoneutraaliustavoitetta ja että 
kaikkien alojen olisi kannettava kortensa 
kekoon. Kun otetaan huomioon unionin 
tavoite saavuttaa ilmastoneutraalius 
viimeistään vuonna 2040, on olennaista, 
että ilmastotoimia edelleen vahvistetaan ja 
erityisesti että unionin vuoden 2030 
ilmastotavoitetta nostetaan siten, että 
päästövähennys olisi 65 prosenttia vuoden 
1990 tasoihin verrattuna. Siten komission 
olisi 30 päivään kesäkuuta 2021 mennessä 
arvioitava, miten unionin lainsäädäntöä, 
jolla korkeampi tavoite pannaan 
täytäntöön, olisi muutettava vastaavasti.

_________________
36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) 
N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 
2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 
2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston 
direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 
2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 kumoamisesta 
(EUVL L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en
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Tarkistus 143
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tiedonannossaan ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma” komissio 
ilmoitti aikomuksestaan arvioida ja tehdä 
ehdotuksia vuoteen 2030 ulottuvan unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen nostamiseksi sen 
varmistamiseksi, että se on 
johdonmukainen vuoteen 2050 ulottuvan 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa. 
Kyseisessä tiedonannossa komissio korosti, 
että kaikkien unionin politiikkojen olisi 
tuettava ilmastoneutraaliustavoitetta ja että 
kaikkien alojen olisi kannettava kortensa 
kekoon. Komission olisi syyskuuhun 2020 
mennessä tarkasteltava uudelleen unionin 
vuoden 2030 ilmastotavoitetta kattavan 
vaikutustenarvioinnin perusteella ja ottaen 
huomioon analyysi komissiolle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2018/199936 mukaisesti toimitetuista 
yhdennetyistä kansallisista energia- ja 
ilmastosuunnitelmista sekä tutkittava 
vaihtoehtoja uudeksi vuoden 2030 
tavoitteeksi, jonka mukaan päästöjä 
vähennetään 50–55 prosenttia vuoden 
1990 tasoihin verrattuna. Jos se katsoo, 
että on tarpeen muuttaa vuodelle 2030 
asettua unionin tavoitetta, sen olisi 
tehtävä ehdotuksia Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle tämän asetuksen 
muuttamisesta asianmukaisesti. Lisäksi 
komission olisi 30 päivään kesäkuuta 2021 
mennessä arvioitava, miten unionin 
lainsäädäntöä, jolla kyseinen tavoite 
pannaan täytäntöön, olisi muutettava, jotta 
saavutettaisiin 50–55 prosentin 
päästövähennykset vuoteen 1990 
verrattuna.

(17) Tiedonannossaan ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma” komissio 
ilmoitti aikomuksestaan arvioida ja tehdä 
ehdotuksia vuoteen 2030 ulottuvan unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen nostamiseksi sen 
varmistamiseksi, että se on 
johdonmukainen vuoteen 2050 ulottuvan 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa. 
Kyseisessä tiedonannossa komissio korosti, 
että kaikkien unionin politiikkojen olisi 
tuettava ilmastoneutraaliustavoitetta ja että 
kaikkien alojen olisi kannettava kortensa 
kekoon. Jotta nollanettohiilitaloutta 
koskeva ennakoiva suunnittelu olisi 
mahdollista komission olisi syyskuuhun 
2020 mennessä kattavan 
vaikutustenarvioinnin perusteella ja ottaen 
huomioon analyysi komissiolle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2018/199936 mukaisesti toimitetuista 
yhdennetyistä kansallisista energia- ja 
ilmastosuunnitelmista tehtävä ehdotuksia 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tämän asetuksen muuttamisesta niin, että 
uusi vuodelle 2030 asetettava 
päästövähennystavoite, joka on 
70 prosenttia vuoden 1990 tasoihin 
verrattuna. Lisäksi komission olisi 
30 päivään kesäkuuta 2021 mennessä 
arvioitava, miten unionin lainsäädäntöä, 
jolla kyseinen tavoite pannaan täytäntöön, 
olisi muutettava, jotta saavutettaisiin 
70 prosentin päästövähennykset vuoteen 
1990 verrattuna.
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_________________ _________________
36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) 
N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 
2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 
2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston 
direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 
2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 kumoamisesta 
(EUVL L 328, 21.12.2018, s. 1).

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) 
N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 
2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 
2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston 
direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 
2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 kumoamisesta 
(EUVL L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Tarkistus 144
Veronika Vrecionová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tiedonannossaan ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma” komissio 
ilmoitti aikomuksestaan arvioida ja tehdä 
ehdotuksia vuoteen 2030 ulottuvan unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen nostamiseksi sen 
varmistamiseksi, että se on 
johdonmukainen vuoteen 2050 ulottuvan 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa. 
Kyseisessä tiedonannossa komissio korosti, 
että kaikkien unionin politiikkojen olisi 
tuettava ilmastoneutraaliustavoitetta ja että 
kaikkien alojen olisi kannettava kortensa 
kekoon. Komission olisi syyskuuhun 2020 
mennessä tarkasteltava uudelleen unionin 
vuoden 2030 ilmastotavoitetta kattavan 
vaikutustenarvioinnin perusteella ja ottaen 
huomioon analyysi komissiolle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

(17) Tiedonannossaan ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma” komissio 
ilmoitti aikomuksestaan arvioida ja tehdä 
ehdotuksia vuoteen 2030 ulottuvan unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen nostamiseksi sen 
varmistamiseksi, että se on 
johdonmukainen vuoteen 2050 ulottuvan 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa. 
Kyseisessä tiedonannossa komissio korosti, 
että kaikkien unionin politiikkojen olisi 
tuettava ilmastoneutraaliustavoitetta ja että 
kaikkien alojen olisi kannettava kortensa 
kekoon. Komission olisi syyskuuhun 2020 
mennessä tarkasteltava uudelleen unionin 
vuoden 2030 ilmastotavoitetta kattavan 
vaikutustenarvioinnin perusteella ja ottaen 
huomioon analyysi komissiolle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
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2018/199936 mukaisesti toimitetuista 
yhdennetyistä kansallisista energia- ja 
ilmastosuunnitelmista sekä tutkittava 
vaihtoehtoja uudeksi vuoden 2030 
tavoitteeksi, jonka mukaan päästöjä 
vähennetään 50–55 prosenttia vuoden 1990 
tasoihin verrattuna. Jos se katsoo, että on 
tarpeen muuttaa vuodelle 2030 asettua 
unionin tavoitetta, sen olisi tehtävä 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tämän asetuksen muuttamisesta 
asianmukaisesti. Lisäksi komission olisi 
30 päivään kesäkuuta 2021 mennessä 
arvioitava, miten unionin lainsäädäntöä, 
jolla kyseinen tavoite pannaan täytäntöön, 
olisi muutettava, jotta saavutettaisiin 50–
55 prosentin päästövähennykset vuoteen 
1990 verrattuna.

2018/199936 mukaisesti toimitetuista 
yhdennetyistä kansallisista energia- ja 
ilmastosuunnitelmista sekä tutkittava 
vaihtoehtoja uudeksi vuoden 2030 
tavoitteeksi, jonka mukaan päästöjä 
vähennetään 40–45 prosenttia vuoden 1990 
tasoihin verrattuna. Jos se katsoo, että on 
tarpeen muuttaa vuodelle 2030 asettua 
unionin tavoitetta, sen olisi tehtävä 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tämän asetuksen muuttamisesta 
asianmukaisesti. Lisäksi komission olisi 
30 päivään kesäkuuta 2021 mennessä 
arvioitava, miten unionin lainsäädäntöä, 
jolla kyseinen tavoite pannaan täytäntöön, 
olisi muutettava, jotta saavutettaisiin 40–
45 prosentin päästövähennykset vuoteen 
1990 verrattuna.

_________________ _________________
36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) 
N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 
2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 
2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston 
direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 
2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 kumoamisesta 
(EUVL L 328, 21.12.2018, s. 1).

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) 
N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 
2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 
2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston 
direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 
2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 kumoamisesta 
(EUVL L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä joulukuuta 
2018, energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusten (EY) N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 2012/27/EU ja 
2013/30/EU, neuvoston direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 2015/652 muuttamisesta sekä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 kumoamisesta.
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Tarkistus 145
Balázs Hidvéghi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tiedonannossaan ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma” komissio 
ilmoitti aikomuksestaan arvioida ja tehdä 
ehdotuksia vuoteen 2030 ulottuvan unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen nostamiseksi sen 
varmistamiseksi, että se on 
johdonmukainen vuoteen 2050 ulottuvan 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa. 
Kyseisessä tiedonannossa komissio korosti, 
että kaikkien unionin politiikkojen olisi 
tuettava ilmastoneutraaliustavoitetta ja että 
kaikkien alojen olisi kannettava kortensa 
kekoon. Komission olisi syyskuuhun 2020 
mennessä tarkasteltava uudelleen unionin 
vuoden 2030 ilmastotavoitetta kattavan 
vaikutustenarvioinnin perusteella ja ottaen 
huomioon analyysi komissiolle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2018/199936 mukaisesti toimitetuista 
yhdennetyistä kansallisista energia- ja 
ilmastosuunnitelmista sekä tutkittava 
vaihtoehtoja uudeksi vuoden 2030 
tavoitteeksi, jonka mukaan päästöjä 
vähennetään 50–55 prosenttia vuoden 1990 
tasoihin verrattuna. Jos se katsoo, että on 
tarpeen muuttaa vuodelle 2030 asettua 
unionin tavoitetta, sen olisi tehtävä 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tämän asetuksen muuttamisesta 
asianmukaisesti. Lisäksi komission olisi 
30 päivään kesäkuuta 2021 mennessä 
arvioitava, miten unionin lainsäädäntöä, 
jolla kyseinen tavoite pannaan täytäntöön, 
olisi muutettava, jotta saavutettaisiin 50–
55 prosentin päästövähennykset vuoteen 
1990 verrattuna.

(17) Tiedonannossaan ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma” komissio 
ilmoitti aikomuksestaan arvioida ja tehdä 
ehdotuksia vuoteen 2030 ulottuvan unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen nostamiseksi sen 
varmistamiseksi, että se on 
johdonmukainen vuoteen 2050 ulottuvan 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa. 
Kyseisessä tiedonannossa komissio korosti, 
että kaikkien unionin politiikkojen olisi 
tuettava ilmastoneutraaliustavoitetta ja että 
kaikkien alojen olisi kannettava kortensa 
kekoon ja ottaa samalla huomioon 
saastuttaja maksaa -periaate. Komission 
olisi syyskuuhun 2020 mennessä 
tarkasteltava uudelleen unionin vuoden 
2030 ilmastotavoitetta kattavan 
jäsenvaltiokohtaisen vaikutustenarvioinnin 
perusteella ja ottaen huomioon analyysi 
komissiolle Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 
mukaisesti toimitetuista yhdennetyistä 
kansallisista energia- ja 
ilmastosuunnitelmista sekä tutkittava 
vaihtoehtoja uudeksi vuoden 2030 
tavoitteeksi, jonka mukaan päästöjä 
vähennetään 50–55 prosenttia vuoden 1990 
tasoihin verrattuna. Jos se katsoo, että on 
tarpeen muuttaa vuodelle 2030 asettua 
unionin tavoitetta, sen olisi tehtävä 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tämän asetuksen muuttamisesta 
asianmukaisesti. Lisäksi komission olisi 
30 päivään kesäkuuta 2021 mennessä 
arvioitava vaikutustenarvioinnin tulosten 
perusteella, miten unionin lainsäädäntöä, 
jolla kyseinen tavoite pannaan täytäntöön, 
olisi muutettava, jotta saavutettaisiin noin 
50 mutta yli 55 prosentin 
päästövähennykset vuoteen 1990 
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verrattuna.

_________________ _________________
36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) 
N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 
2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 
2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston 
direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 
2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 kumoamisesta 
(EUVL L 328, 21.12.2018, s. 1).

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) 
N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 
2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 
2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston 
direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 
2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 kumoamisesta 
(EUVL L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Tarkistus 146
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tiedonannossaan ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma” komissio 
ilmoitti aikomuksestaan arvioida ja tehdä 
ehdotuksia vuoteen 2030 ulottuvan unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen nostamiseksi sen 
varmistamiseksi, että se on 
johdonmukainen vuoteen 2050 ulottuvan 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa. 
Kyseisessä tiedonannossa komissio korosti, 
että kaikkien unionin politiikkojen olisi 
tuettava ilmastoneutraaliustavoitetta ja että 
kaikkien alojen olisi kannettava kortensa 
kekoon. Komission olisi syyskuuhun 2020 
mennessä tarkasteltava uudelleen unionin 
vuoden 2030 ilmastotavoitetta kattavan 
vaikutustenarvioinnin perusteella ja ottaen 
huomioon analyysi komissiolle Euroopan 

(17) Tiedonannossaan ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma” komissio 
ilmoitti aikomuksestaan arvioida ja tehdä 
ehdotuksia vuoteen 2030 ulottuvan unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen nostamiseksi sen 
varmistamiseksi, että se on 
johdonmukainen vuoteen 2050 ulottuvan 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa. 
Kyseisessä tiedonannossa komissio korosti, 
että kaikkien unionin politiikkojen olisi 
tuettava ilmastoneutraaliustavoitetta ja 
säilytettävä ja saatettava ennalleen EU:n 
luonnonperintö ja että kaikkien alojen olisi 
kannettava kortensa kekoon. Komission 
olisi syyskuuhun 2020 mennessä 
tarkasteltava uudelleen unionin vuoden 
2030 ilmastotavoitetta kattavan 
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parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2018/199936 mukaisesti toimitetuista 
yhdennetyistä kansallisista energia- ja 
ilmastosuunnitelmista sekä tutkittava 
vaihtoehtoja uudeksi vuoden 2030 
tavoitteeksi, jonka mukaan päästöjä 
vähennetään 50–55 prosenttia vuoden 1990 
tasoihin verrattuna. Jos se katsoo, että on 
tarpeen muuttaa vuodelle 2030 asettua 
unionin tavoitetta, sen olisi tehtävä 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tämän asetuksen muuttamisesta 
asianmukaisesti. Lisäksi komission olisi 
30 päivään kesäkuuta 2021 mennessä 
arvioitava, miten unionin lainsäädäntöä, 
jolla kyseinen tavoite pannaan täytäntöön, 
olisi muutettava, jotta saavutettaisiin 50–
55 prosentin päästövähennykset vuoteen 
1990 verrattuna.

vaikutustenarvioinnin perusteella ja ottaen 
huomioon analyysi komissiolle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2018/199936 mukaisesti toimitetuista 
yhdennetyistä kansallisista energia- ja 
ilmastosuunnitelmista sekä tutkittava 
vaihtoehtoja uudeksi vuoden 2030 
tavoitteeksi, jonka mukaan päästöjä 
vähennetään 50–55 prosenttia vuoden 1990 
tasoihin verrattuna. Jos se katsoo, että on 
tarpeen muuttaa vuodelle 2030 asettua 
unionin tavoitetta, sen olisi tehtävä 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tämän asetuksen muuttamisesta 
asianmukaisesti. Lisäksi komission olisi 
30 päivään kesäkuuta 2021 mennessä 
arvioitava, miten unionin lainsäädäntöä, 
jolla kyseinen tavoite pannaan täytäntöön, 
olisi muutettava, jotta saavutettaisiin 50–
55 prosentin päästövähennykset vuoteen 
1990 verrattuna.

_________________ _________________
36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) 
N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 
2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 
2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston 
direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 
2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 kumoamisesta 
(EUVL L 328, 21.12.2018, s. 1).

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) 
N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 
2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 
2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston 
direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 
2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 kumoamisesta 
(EUVL L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Perustelu

Luonnonperinnön säilyttämisen ja ennalleen saattamisen monialainen tavoite on aiheellista 
mainita, sillä on olemassa kaikkia hyödyttäviä ilmastoa ja ympäristöä koskevia ratkaisuja, ja 
on myös vääriä ratkaisuja, jotka pahentavat ympäristöön ja ympäristön monimuotoisuuteen 
liittyvää kriisiä. Ilmastolailla olisi edistettävä kaikkia hyödyttäviä ratkaisuja.
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Tarkistus 147
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Energiajärjestelmän hiilestä 
luopuminen on ratkaisevan tärkeää 
ilmastoneutraaliudelle sekä EU:n 
toipumiselle COVID-19-kriisistä ja pitkän 
aikavälin vauraudelle. Uusiutuvan 
energian kestävämpi hankinta on 
välttämätöntä ilmastonmuutoksen ja 
luonnon monimuotoisuuden vähenemisen 
torjumiseksi. EU:n on asetettava etusijalle 
ratkaisut, kuten valtamerienergia, 
merituulivoima, joka mahdollistaa myös 
kalakantojen uudistumisen, luonnon 
monimuotoisuutta edistävää kasvipeitettä 
tarjoavat aurinkopaneelimaatilat ja 
kestävä bioenergia. Kokonaisten puiden 
sekä elintarvike- ja rehukasvien käyttöä 
energiantuotannossa, riippumatta siitä, 
onko ne tuotettu EU:ssa vai 
maahantuotu, olisi minimoitava.1 a

_________________
1 a Tämä on kokonaisuudessaan 
hyväksytystä biodiversiteettistrategiasta. 
Luonto takaisin osaksi elämäämme 
(COM(2020) 0380).

Or. en

Tarkistus 148
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Maankäyttöön, maankäytön 
muutokseen ja metsätalouteen liittyvä 
tavoite asetetaan alemmaksi kuin mitä 
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vuosien mittaan on jatkuvasti 
saavutettu. Näin ollen asetusta (EU) 
2018/841 olisi tarkistettava joulukuuhun 
2021 mennessä niin, että otetaan 
huomioon tarvittava korkeampi tavoite, 
parannettujen maankäyttökäytäntöjen 
nykyiset mahdollisuudet kaikissa 
maankäyttökategorioissa sekä unionin 
ennallistamis- ja tiukat suojelutavoitteet. 
Maankäyttäjiä, joita jäsenvaltioiden 
maankäyttöä, maankäytön muutoksia ja 
metsätaloutta koskevan asetuksen 
mukaiset velvoitteet eivät koske, tuetaan 
tarvittaessa kannustin- ja 
korvausmekanismein monivuotisen 
rahoituskehyksen ja Euroopan 
elpymisrahaston mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 149
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Sen varmistamiseksi, että unioni ja 
jäsenvaltiot pysyvät aikataulussa 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa ja sopeutumisen 
edistämisessä, komission olisi arvioitava 
edistymistä säännöllisesti. Jos 
jäsenvaltioiden yhteinen edistyminen 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa tai sopeutumisessa on 
riittämätöntä tai unionin toimenpiteet 
eivät ole ilmastoneutraaliustavoitteen 
mukaisia tai riittäviä sopeutumiskyvyn 
parantamiseksi, häiriönsietokyvyn 
vahvistamiseksi tai alttiuden 
vähentämiseksi, komission olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
perussopimusten mukaisesti. Komission 
olisi myös arvioitava säännöllisesti 
asiaankuuluvia kansallisia toimenpiteitä 

(18) Komissio voi 
täytäntöönpanoviranomaisena 
toissijaisuutta ja suhteellisuutta 
kunnioittaen laatia yleiskatsauksen EU:n 
jäsenvaltioiden politiikoista järkevän 
ympäristöpolitiikan kannalta ja 
kommentoida niitä ei-sitovien suositusten 
muodossa.
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ja annettava suosituksia, jos se katsoo, 
että jäsenvaltion toimenpiteet eivät ole 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
riittäviä parantamaan sopeutumiskykyä, 
vahvistamaan häiriönsietokykyä ja 
vähentämään alttiutta 
ilmastonmuutokselle.

Or. en

Tarkistus 150
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Sen varmistamiseksi, että unioni ja 
jäsenvaltiot pysyvät aikataulussa 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa ja sopeutumisen 
edistämisessä, komission olisi arvioitava 
edistymistä säännöllisesti. Jos 
jäsenvaltioiden yhteinen edistyminen 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa tai sopeutumisessa on 
riittämätöntä tai unionin toimenpiteet eivät 
ole ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia 
tai riittäviä sopeutumiskyvyn 
parantamiseksi, häiriönsietokyvyn 
vahvistamiseksi tai alttiuden 
vähentämiseksi, komission olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
perussopimusten mukaisesti. Komission 
olisi myös arvioitava säännöllisesti 
asiaankuuluvia kansallisia toimenpiteitä ja 
annettava suosituksia, jos se katsoo, että 
jäsenvaltion toimenpiteet eivät ole 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
riittäviä parantamaan sopeutumiskykyä, 
vahvistamaan häiriönsietokykyä ja 
vähentämään alttiutta ilmastonmuutokselle.

(18) Sen varmistamiseksi, että unioni ja 
jäsenvaltiot pysyvät aikataulussa 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa ja sopeutumisen 
edistämisessä, komission olisi arvioitava 
edistymistä säännöllisesti. Jos 
jäsenvaltioiden yhteinen edistyminen 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa tai sopeutumisessa on 
riittämätöntä tai unionin toimenpiteet eivät 
ole ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia 
tai riittäviä sopeutumiskyvyn 
parantamiseksi, häiriönsietokyvyn 
vahvistamiseksi tai alttiuden 
vähentämiseksi, komission olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
perussopimusten mukaisesti. Komission 
olisi myös arvioitava säännöllisesti 
asiaankuuluvia kansallisia toimenpiteitä ja 
annettava suosituksia, jos se katsoo, että 
unionin toimenpiteet ovat johtaneet 
kilpailukyvyn ja työpaikkojen 
menetykseen talouden aloilla tai että 
jäsenvaltion toimenpiteet eivät ole 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
riittäviä parantamaan sopeutumiskykyä, 
vahvistamaan häiriönsietokykyä ja 
vähentämään alttiutta ilmastonmuutokselle.
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Or. en

Tarkistus 151
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Sen varmistamiseksi, että unioni ja 
jäsenvaltiot pysyvät aikataulussa 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa ja sopeutumisen 
edistämisessä, komission olisi arvioitava 
edistymistä säännöllisesti. Jos 
jäsenvaltioiden yhteinen edistyminen 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa tai sopeutumisessa on 
riittämätöntä tai unionin toimenpiteet eivät 
ole ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia 
tai riittäviä sopeutumiskyvyn 
parantamiseksi, häiriönsietokyvyn 
vahvistamiseksi tai alttiuden 
vähentämiseksi, komission olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
perussopimusten mukaisesti. Komission 
olisi myös arvioitava säännöllisesti 
asiaankuuluvia kansallisia toimenpiteitä ja 
annettava suosituksia, jos se katsoo, että 
jäsenvaltion toimenpiteet eivät ole 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
riittäviä parantamaan sopeutumiskykyä, 
vahvistamaan häiriönsietokykyä ja 
vähentämään alttiutta ilmastonmuutokselle.

(18) Sen varmistamiseksi, että unioni ja 
jäsenvaltiot pysyvät aikataulussa 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa ja sopeutumisen 
edistämisessä, komission olisi arvioitava 
edistymistä säännöllisesti 
toissijaisuusperiaate huomioon ottaen. Jos 
jäsenvaltioiden yhteinen edistyminen 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa tai sopeutumisessa on 
riittämätöntä tai unionin toimenpiteet eivät 
ole ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia 
tai riittäviä sopeutumiskyvyn 
parantamiseksi, häiriönsietokyvyn 
vahvistamiseksi tai alttiuden 
vähentämiseksi, komission olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
perussopimusten mukaisesti. Komission 
olisi myös arvioitava säännöllisesti 
asiaankuuluvia kansallisia toimenpiteitä ja 
annettava suosituksia, jos se katsoo, että 
jäsenvaltion toimenpiteet eivät ole 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
riittäviä parantamaan sopeutumiskykyä, 
vahvistamaan häiriönsietokykyä ja 
vähentämään alttiutta ilmastonmuutokselle.

Or. fr

Tarkistus 152
Carmen Avram

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(18) Sen varmistamiseksi, että unioni ja 
jäsenvaltiot pysyvät aikataulussa 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa ja sopeutumisen 
edistämisessä, komission olisi arvioitava 
edistymistä säännöllisesti. Jos 
jäsenvaltioiden yhteinen edistyminen 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa tai sopeutumisessa on 
riittämätöntä tai unionin toimenpiteet eivät 
ole ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia 
tai riittäviä sopeutumiskyvyn 
parantamiseksi, häiriönsietokyvyn 
vahvistamiseksi tai alttiuden 
vähentämiseksi, komission olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
perussopimusten mukaisesti. Komission 
olisi myös arvioitava säännöllisesti 
asiaankuuluvia kansallisia toimenpiteitä ja 
annettava suosituksia, jos se katsoo, että 
jäsenvaltion toimenpiteet eivät ole 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
riittäviä parantamaan sopeutumiskykyä, 
vahvistamaan häiriönsietokykyä ja 
vähentämään alttiutta ilmastonmuutokselle.

(18) Sen varmistamiseksi, että unioni ja 
jäsenvaltiot pysyvät aikataulussa 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa ja sopeutumisen 
edistämisessä, komission olisi arvioitava 
edistymistä säännöllisesti. Jos 
jäsenvaltioiden yhteinen edistyminen 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa tai sopeutumisessa on 
riittämätöntä tai jotkut unionin 
toimenpiteet eivät ole 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
riittäviä sopeutumiskyvyn parantamiseksi, 
häiriönsietokyvyn vahvistamiseksi tai 
alttiuden vähentämiseksi, komission olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
perussopimusten mukaisesti. Komission 
olisi myös arvioitava säännöllisesti 
asiaankuuluvia kansallisia toimenpiteitä ja 
annettava suosituksia, jos se katsoo, että 
jäsenvaltion toimenpiteet eivät ole 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
riittäviä parantamaan sopeutumiskykyä, 
vahvistamaan häiriönsietokykyä ja 
vähentämään alttiutta ilmastonmuutokselle.

Or. en

Tarkistus 153
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Komission olisi varmistettava 
vakuuttava ja objektiivinen arviointi, joka 
perustuu ajantasaisiin tieteellisiin, teknisiin 
ja sosioekonomisiin tuloksiin ja edustaa 
laajaa riippumatonta asiantuntemusta, ja 
perustettava arviointinsa asiaankuuluviin 
tietoihin, mukaan lukien jäsenvaltioiden 
toimittamat ja raportoimat tiedot, Euroopan 
ympäristökeskuksen raportit, paras 

(19) Komission olisi varmistettava 
vakuuttava ja objektiivinen arviointi, joka 
perustuu ajantasaisiin tieteellisiin, teknisiin 
ja sosioekonomisiin tuloksiin ja edustaa 
laajaa riippumatonta asiantuntemusta, ja 
perustettava arviointinsa asiaankuuluviin 
tietoihin, mukaan lukien jäsenvaltioiden 
toimittamat ja raportoimat tiedot, Euroopan 
ympäristökeskuksen raportit, paras 
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käytettävissä oleva tieteellinen näyttö, 
myös IPCC:n raportit. Komissio on 
sitoutunut selvittämään, miten julkinen 
sektori voi käyttää EU:n 
luokitusjärjestelmää Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman yhteydessä, ja 
arviointiin olisi sisällyttävä tiedot unionin 
ja jäsenvaltioiden tekemistä ympäristön 
kannalta kestävistä sijoituksista asetuksen 
(EU) 2020/… [luokitusjärjestelmäasetus] 
mukaisesti, kun nämä tiedot ovat 
käytettävissä. Komission olisi käytettävä 
eurooppalaisia tilastoja ja tietoja, jos niitä 
on saatavilla, ja pyrittävä hankkimaan 
asiantuntijoiden suorittama tarkastus. 
Euroopan ympäristökeskuksen olisi 
avustettava komissiota tarpeen mukaan 
vuosittaisen työohjelmansa mukaisesti.

käytettävissä oleva tieteellinen näyttö, 
myös IPCC:n raportit. Komissio on jo 
lupautunut selvittämään, miten EU:n 
luokitusjärjestelmää voidaan käyttää 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
yhteydessä, ja se on mukautettava 
järkevän ympäristöpolitiikan 
tavoitteeseen. Komission olisi käytettävä 
eurooppalaisia tilastoja ja tietoja, jos niitä 
on saatavilla, ja pyrittävä hankkimaan 
asiantuntijoiden suorittama tarkastus. 
Euroopan ympäristökeskuksen olisi 
avustettava komissiota tarvittaessa 
järkevän ympäristöpolitiikan 
suuntaviivojen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 154
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Komission olisi varmistettava 
vakuuttava ja objektiivinen arviointi, joka 
perustuu ajantasaisiin tieteellisiin, teknisiin 
ja sosioekonomisiin tuloksiin ja edustaa 
laajaa riippumatonta asiantuntemusta, ja 
perustettava arviointinsa asiaankuuluviin 
tietoihin, mukaan lukien jäsenvaltioiden 
toimittamat ja raportoimat tiedot, Euroopan 
ympäristökeskuksen raportit, paras 
käytettävissä oleva tieteellinen näyttö, 
myös IPCC:n raportit. Komissio on 
sitoutunut selvittämään, miten julkinen 
sektori voi käyttää EU:n 
luokitusjärjestelmää Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman yhteydessä, ja 
arviointiin olisi sisällyttävä tiedot unionin 
ja jäsenvaltioiden tekemistä ympäristön 

(19) Komission olisi varmistettava 
vakuuttava ja objektiivinen arviointi, joka 
perustuu ajantasaisiin tieteellisiin, teknisiin 
ja sosioekonomisiin tuloksiin ja edustaa 
laajaa riippumatonta asiantuntemusta, ja 
perustettava arviointinsa asiaankuuluviin 
tietoihin, mukaan lukien jäsenvaltioiden 
toimittamat ja raportoimat tiedot, Euroopan 
ympäristökeskuksen raportit, paras 
käytettävissä oleva tieteellinen näyttö, 
myös IPCC:n raportit. Komissio on 
sitoutunut selvittämään, miten julkinen 
sektori voi käyttää EU:n 
luokitusjärjestelmää Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman yhteydessä, ja 
arviointiin olisi sisällyttävä tiedot unionin 
ja jäsenvaltioiden tekemistä ympäristön 
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kannalta kestävistä sijoituksista asetuksen 
(EU) 2020/… [luokitusjärjestelmäasetus] 
mukaisesti, kun nämä tiedot ovat 
käytettävissä. Komission olisi käytettävä 
eurooppalaisia tilastoja ja tietoja, jos niitä 
on saatavilla, ja pyrittävä hankkimaan 
asiantuntijoiden suorittama tarkastus. 
Euroopan ympäristökeskuksen olisi 
avustettava komissiota tarpeen mukaan 
vuosittaisen työohjelmansa mukaisesti.

kannalta kestävistä sijoituksista asetuksen 
(EU) 2020/… [luokitusjärjestelmäasetus] 
mukaisesti, kun nämä tiedot ovat 
käytettävissä. Kaikkien ruokaa ja 
maanviljelyä koskevien 
sertifiointijärjestelmien on perustuttava 
vertaisarvioituun tutkimukseen, ja 
komission on puolueettomana 
yhteystahona arvioitava ja hyväksyttävä 
ne. Kaikkien järjestelmien on oltava 
julkisesti rahoitettuja ilman eturistiriitaa, 
ja ne on asetettava julkisen valvonnan 
kohteeksi. Komission olisi käytettävä 
eurooppalaisia tilastoja ja tietoja, jos niitä 
on saatavilla, ja pyrittävä hankkimaan 
asiantuntijoiden suorittama tarkastus. 
Euroopan ympäristökeskuksen olisi 
avustettava komissiota tarpeen mukaan 
vuosittaisen työohjelmansa mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 155
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Komission olisi varmistettava 
vakuuttava ja objektiivinen arviointi, joka 
perustuu ajantasaisiin tieteellisiin, teknisiin 
ja sosioekonomisiin tuloksiin ja edustaa 
laajaa riippumatonta asiantuntemusta, ja 
perustettava arviointinsa asiaankuuluviin 
tietoihin, mukaan lukien jäsenvaltioiden 
toimittamat ja raportoimat tiedot, Euroopan 
ympäristökeskuksen raportit, paras 
käytettävissä oleva tieteellinen näyttö, 
myös IPCC:n raportit. Komissio on 
sitoutunut selvittämään, miten julkinen 
sektori voi käyttää EU:n 
luokitusjärjestelmää Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman yhteydessä, ja 
arviointiin olisi sisällyttävä tiedot unionin 
ja jäsenvaltioiden tekemistä ympäristön 

(19) Komission olisi varmistettava 
vakuuttava ja objektiivinen arviointi, joka 
perustuu ajantasaisiin tieteellisiin, teknisiin 
ja sosioekonomisiin tuloksiin ja edustaa 
laajaa riippumatonta asiantuntemusta, ja 
perustettava arviointinsa asiaankuuluviin 
tietoihin, mukaan lukien jäsenvaltioiden 
toimittamat ja raportoimat tiedot, Euroopan 
ympäristökeskuksen raportit, paras 
käytettävissä oleva tieteellinen näyttö, 
myös IPCC:n ja EASAC:n raportit. 
Komissio on sitoutunut selvittämään, miten 
julkinen sektori voi käyttää EU:n 
luokitusjärjestelmää Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman yhteydessä, ja 
arviointiin olisi sisällyttävä tiedot unionin 
ja jäsenvaltioiden tekemistä ympäristön 
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kannalta kestävistä sijoituksista asetuksen 
(EU) 2020/… [luokitusjärjestelmäasetus] 
mukaisesti, kun nämä tiedot ovat 
käytettävissä. Komission olisi käytettävä 
eurooppalaisia tilastoja ja tietoja, jos niitä 
on saatavilla, ja pyrittävä hankkimaan 
asiantuntijoiden suorittama tarkastus. 
Euroopan ympäristökeskuksen olisi 
avustettava komissiota tarpeen mukaan 
vuosittaisen työohjelmansa mukaisesti.

kannalta kestävistä sijoituksista asetuksen 
(EU) 2020/… [luokitusjärjestelmäasetus] 
mukaisesti, kun nämä tiedot ovat 
käytettävissä. Komission olisi käytettävä 
eurooppalaisia tilastoja ja tietoja, jos niitä 
on saatavilla, ja pyrittävä hankkimaan 
asiantuntijoiden suorittama tarkastus. 
Euroopan ympäristökeskuksen olisi 
avustettava komissiota tarpeen mukaan 
vuosittaisen työohjelmansa mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Euroopan akatemioiden tiedeneuvottelukunta tukee EU:n päätöksentekoa myös raporteillaan.

Tarkistus 156
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Koska kansalaisilla ja yhteisöillä on 
merkittävä rooli siirtymisessä 
ilmastoneutraaliuteen, olisi edistettävä 
kansalaisten ja yhteiskunnan vahvaa 
osallistumista ilmastotoimiin. Komission 
olisi sen vuoksi tehtävä yhteistyötä 
yhteiskunnan kaikkien osien kanssa, jotta 
ne voivat ja niillä on valmiudet toteuttaa 
toimia ilmastoneutraalin ja 
ilmastonmuutoksen kestävän 
yhteiskunnan hyväksi, muun muassa 
käynnistämällä eurooppalainen 
ilmastosopimus.

(20) Euroopan kansalaisten 
demokraattisia oikeuksia edustavat 
parhaiten heidän jäsenvaltioidensa 
kansalliset parlamentit, jotka valitaan 
demokraattisissa vaaleissa. Komission 
ajatusta siitä, että kansalaiset asetetaan 
parlamenttien johtajien edelle 
ideologisesti sen haluamaan 
ilmastopolitiikkaan, on jyrkästi 
vastustettava. Juuri kansalaisilla ja 
yhteisöillä on rooli ensimmäisinä tämän 
ennennäkemättömän muutoksen 
sosioekonomisten seurausten kärsijänä, 
kun voimaantuneiden kansalaisten vapaa 
yhteiskunta muuttuu niin sanotuksi 
”ilmastoneutraaliksi” 
kieltoyhteiskunnaksi. Komission aikomus 
edistää kansalaisten ja yhteiskunnan 
vahvaa sitoutumista ”ilmastonsuojeluun” 
on hylättävä, koska se on ristiriidassa 
järkevän ympäristöpolitiikan kanssa.
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Or. en

Tarkistus 157
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Koska kansalaisilla ja yhteisöillä 
on merkittävä rooli siirtymisessä 
ilmastoneutraaliuteen, olisi edistettävä 
kansalaisten ja yhteiskunnan vahvaa 
osallistumista ilmastotoimiin. Komission 
olisi sen vuoksi tehtävä yhteistyötä 
yhteiskunnan kaikkien osien kanssa, jotta 
ne voivat ja niillä on valmiudet toteuttaa 
toimia ilmastoneutraalin ja 
ilmastonmuutoksen kestävän 
yhteiskunnan hyväksi, muun muassa 
käynnistämällä eurooppalainen 
ilmastosopimus.

(20) Koska siirtymisestä 
ilmastoneutraaliuteen aiheutuu 
kansalaisiin ja yhteisöihin vaikutuksia, 
joita ei voida vielä mitata, olisi edistettävä 
kansalaisten ja yhteiskunnan vahvaa 
osallistumista ilmastotoimiin ja otettava 
huomioon kaikki kansalaisten 
vaatimukset vaarantamatta 
talouskehitystä. Komission olisi sen vuoksi 
tehtävä yhteistyötä yhteiskunnan kaikkien 
osien kanssa hyödyntämällä ilmasto- ja 
energia-alan monitasoista vuoropuhelua, 
jota jäsenvaltiot ovat pohjustaneet 
asetuksen (EU) 2018/1999 11 artiklan 
mukaisesti ja myös tämän asetuksen 
soveltamiseksi.

Or. it

Tarkistus 158
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Koska kansalaisilla ja yhteisöillä on 
merkittävä rooli siirtymisessä 
ilmastoneutraaliuteen, olisi edistettävä 
kansalaisten ja yhteiskunnan vahvaa 
osallistumista ilmastotoimiin. Komission 
olisi sen vuoksi tehtävä yhteistyötä 
yhteiskunnan kaikkien osien kanssa, jotta 

(20) Koska kansalaisilla ja yhteisöillä on 
merkittävä rooli siirtymisessä 
ilmastoneutraaliuteen, olisi edistettävä 
kansalaisten ja yhteiskunnan vahvaa 
osallistumista ilmastotoimiin paikallisella, 
alueellisella ja kansallisella tasolla 
tiiviissä yhteistyössä paikallishallinnon 
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ne voivat ja niillä on valmiudet toteuttaa 
toimia ilmastoneutraalin ja 
ilmastonmuutoksen kestävän yhteiskunnan 
hyväksi, muun muassa käynnistämällä 
eurooppalainen ilmastosopimus.

kanssa. Komission olisi sen vuoksi tehtävä 
yhteistyötä yhteiskunnan kaikkien osien 
kanssa täysin avoimesti, jotta ne voivat ja 
niillä on valmiudet toteuttaa toimia 
sosiaalisesti oikeudenmukaisen, 
sukupuolijakaumaltaan tasapainoisen, 
ilmastoneutraalin ja ilmastonmuutoksen 
kestävän yhteiskunnan hyväksi, muun 
muassa käynnistämällä eurooppalainen 
ilmastosopimus.

Or. en

Tarkistus 159
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Kun otetaan huomion 
maatalouden ja maaseutualueiden 
keskeinen rooli hiilidioksidin 
talteenotossa, viljelijöiden 
ilmastoneutraaliuden edistämiseksi 
toteuttamia toimia on kannustettava 
Euroopan unionin rahoitustuella.

Or. fr

Tarkistus 160
Balázs Hidvéghi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta voidaan taata ennakoitavuus 
ja luottamus kaikkien talouden 
toimijoiden kannalta, mukaan lukien 
yritykset, työntekijät, sijoittajat ja 
kuluttajat, varmistaa, että siirtyminen 
ilmastoneutraaliuteen on 

Poistetaan.
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peruuttamatonta, varmistaa päästöjen 
asteittainen vähentäminen ajan mittaan ja 
auttaa arvioimaan toimenpiteiden 
johdonmukaisuutta ja edistymistä 
ilmastoneutraaliustavoitteen suhteen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
kehityspolku kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjen saattamiseksi nollatasolle 
unionissa vuoteen 2050 mennessä. 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 mukaisesti37. 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.
_________________
37 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Tarkistus 161
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta voidaan taata ennakoitavuus 
ja luottamus kaikkien talouden toimijoiden 

(21) Jotta voidaan taata ennakoitavuus 
kaikkien talouden toimijoiden kannalta, 
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kannalta, mukaan lukien yritykset, 
työntekijät, sijoittajat ja kuluttajat, 
varmistaa, että siirtyminen 
ilmastoneutraaliuteen on 
peruuttamatonta, varmistaa päästöjen 
asteittainen vähentäminen ajan mittaan ja 
auttaa arvioimaan toimenpiteiden 
johdonmukaisuutta ja edistymistä 
ilmastoneutraaliustavoitteen suhteen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
kehityspolku kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjen saattamiseksi nollatasolle 
unionissa vuoteen 2050 mennessä. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja 
että nämä kuulemiset toteutetaan 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 201637 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.

mukaan lukien yritykset, työntekijät, 
sijoittajat ja kuluttajat sekä 
maatalouselintarvikealan toimijat, kunkin 
jäsenvaltion olisi asetuksen 
(EU) 2018/1999 15 artiklassa tarkoitetun 
pitkän aikavälin strategiansa yhteydessä 
määriteltävä suuntaa-antava kehityspolku 
kasvihuonekaasujen nettopäästöjen 
saattamiseksi nollatasolle unionissa 
jäsenvaltioiden arvioimien aikataulujen 
mukaan.

_________________
37 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. it

Tarkistus 162
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta voidaan taata ennakoitavuus ja 
luottamus kaikkien talouden toimijoiden 
kannalta, mukaan lukien yritykset, 
työntekijät, sijoittajat ja kuluttajat, 
varmistaa, että siirtyminen 
ilmastoneutraaliuteen on 
peruuttamatonta, varmistaa päästöjen 
asteittainen vähentäminen ajan mittaan ja 
auttaa arvioimaan toimenpiteiden 
johdonmukaisuutta ja edistymistä 
ilmastoneutraaliustavoitteen suhteen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
kehityspolku kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjen saattamiseksi nollatasolle 
unionissa vuoteen 2050 mennessä. 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 
mukaisesti37. 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.

(21) Jotta voidaan taata ennakoitavuus ja 
luottamus kaikkien talouden toimijoiden 
kannalta, mukaan lukien yritykset, 
työntekijät, sijoittajat ja kuluttajat, 
nykyinen ideologisesti perusteltu niin 
sanottu ”ilmastopolitiikka” on muutettava 
järkeväksi ympäristöpolitiikaksi. Vastuu 
on ensisijaisesti EU:n jäsenvaltioilla, 
jotka voivat koordinoida politiikkojaan 
EU:n tasolla tarvittavissa määrin ilman, 
että unionin toimielin yrittää asiattomasti 
kaappaamaan toimivaltaa, jota ei ole 
määritelty millään tavalla Lissabonin 
sopimuksissa. Järkevän 
ympäristöpolitiikan edistämiseksi 
komissio voi toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 
2016 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti37.

_________________ _________________
37 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1. 37 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Tarkistus 163
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta voidaan taata ennakoitavuus ja 
luottamus kaikkien talouden toimijoiden 
kannalta, mukaan lukien yritykset, 
työntekijät, sijoittajat ja kuluttajat, 
varmistaa, että siirtyminen 
ilmastoneutraaliuteen on peruuttamatonta, 
varmistaa päästöjen asteittainen 
vähentäminen ajan mittaan ja auttaa 
arvioimaan toimenpiteiden 
johdonmukaisuutta ja edistymistä 
ilmastoneutraaliustavoitteen suhteen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
kehityspolku kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjen saattamiseksi nollatasolle 
unionissa vuoteen 2050 mennessä. 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 mukaisesti37. 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.

(21) Jotta voidaan taata ennakoitavuus ja 
luottamus kaikkien talouden toimijoiden 
kannalta, mukaan lukien viljelijät, 
yritykset, työntekijät, sijoittajat ja 
kuluttajat, varmistaa, että siirtyminen 
ilmastoneutraaliuteen on peruuttamatonta, 
varmistaa päästöjen ennustettavat ja 
vaiheittaiset vähennykset ajan mittaan ja 
auttaa arvioimaan toimenpiteiden 
johdonmukaisuutta ja edistymistä 
ilmastoneutraaliustavoitteen suhteen, 
komission olisi seurattava jäsenvaltioiden 
edistymistä kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjen saattamiseksi nollatasolle 
unionissa vuoteen 2050 mennessä.

_________________
37 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en
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Tarkistus 164
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta voidaan taata ennakoitavuus ja 
luottamus kaikkien talouden toimijoiden 
kannalta, mukaan lukien yritykset, 
työntekijät, sijoittajat ja kuluttajat, 
varmistaa, että siirtyminen 
ilmastoneutraaliuteen on peruuttamatonta, 
varmistaa päästöjen asteittainen 
vähentäminen ajan mittaan ja auttaa 
arvioimaan toimenpiteiden 
johdonmukaisuutta ja edistymistä 
ilmastoneutraaliustavoitteen suhteen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
kehityspolku kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjen saattamiseksi nollatasolle 
unionissa vuoteen 2050 mennessä. 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 mukaisesti37. 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.

(21) Jotta voidaan taata ennakoitavuus ja 
luottamus kaikkien talouden toimijoiden 
kannalta, mukaan lukien yritykset, 
työntekijät, sijoittajat ja kuluttajat, 
varmistaa, että siirtyminen 
ilmastoneutraaliuteen on peruuttamatonta, 
varmistaa päästöjen asteittainen 
vähentäminen ajan mittaan ja auttaa 
arvioimaan toimenpiteiden 
johdonmukaisuutta ja edistymistä 
ilmastoneutraaliustavoitteen suhteen, 
komissio esittää yksityiskohtaisen 
vaikutustenarvioinnin johdosta Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
asetusehdotuksen, jossa vahvistetaan 
kehityspolku kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjen saattamiseksi nollatasolle 
unionissa vuoteen 2050 mennessä.

_________________
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Tarkistus 165
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta voidaan taata ennakoitavuus ja 
luottamus kaikkien talouden toimijoiden 
kannalta, mukaan lukien yritykset, 
työntekijät, sijoittajat ja kuluttajat, 
varmistaa, että siirtyminen 
ilmastoneutraaliuteen on peruuttamatonta, 
varmistaa päästöjen asteittainen 
vähentäminen ajan mittaan ja auttaa 
arvioimaan toimenpiteiden 
johdonmukaisuutta ja edistymistä 
ilmastoneutraaliustavoitteen suhteen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
kehityspolku kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjen saattamiseksi nollatasolle 
unionissa vuoteen 2050 mennessä. 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 
mukaisesti37. 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 

(21) Jotta voidaan taata ennakoitavuus ja 
luottamus kaikkien talouden toimijoiden 
kannalta, mukaan lukien yritykset, 
viljelijät, työntekijät, sijoittajat ja 
kuluttajat, varmistaa, että siirtyminen 
ilmastoneutraaliuteen on peruuttamatonta, 
varmistaa päästöjen asteittainen 
vähentäminen ajan mittaan ja auttaa 
arvioimaan toimenpiteiden 
johdonmukaisuutta ja edistymistä 
ilmastoneutraaliustavoitteen suhteen, 
komissio esittää yksityiskohtaisen 
vaikutustenarvioinnin johdosta Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
asetusehdotuksen, jossa vahvistetaan 
kehityspolku kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjen saattamiseksi nollatasolle 
unionissa vuoteen 2050 mennessä. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla ja 
asianomaisten sidosryhmien kanssa, ja 
että nämä kuulemiset toteutetaan 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti37.
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kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.
_________________ _________________
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Tarkistus 166
Ivo Hristov

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21а) Maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden tuonti kolmansista 
maista on lisääntynyt jatkuvasti viime 
vuosina. Tämän kehityksen vuoksi olisi 
arvioitava, mihin kolmansista maista 
tuotaviin tuotteisiin sovelletaan 
vaatimuksia, jotka ovat verrattavissa 
EU:n viljelijöihin sovellettaviin 
vaatimuksiin ja jotka pohjautuvat 
ilmastonmuutoksen vaikutusten 
vähentämistä koskevan EU:n politiikan 
tavoitteisiin. Komission olisi annettava 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomus ja tiedonanto tästä aiheesta 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2021.

Or. bg

Tarkistus 167
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Koska komissio on sitoutunut 
paremman lainsäädännön periaatteisiin, 
unionin välineissä olisi pyrittävä 

(22) Covid-19-pandemian ja sen tällä 
hetkellä arvioimattomien vaikutusten 
vuoksi asetuksessa (EU) 2018/1999 
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johdonmukaisuuteen 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten 
kanssa. Järjestelmän, jolla mitataan 
edistymistä kohti 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamista sekä toteutettujen 
toimenpiteiden johdonmukaisuutta 
kyseisen tavoitteen kanssa, olisi 
perustuttava asetuksessa (EU) 2018/1999 
vahvistettuun hallintokehykseen ja oltava 
johdonmukainen sen kanssa. Erityisesti 
säännöllisen raportoinnin järjestelmässä 
ja komission arvioinnissa ja raportoinnin 
perusteella toteutettavien toimien 
jaksottamisessa olisi noudatettava 
asetuksessa (EU) 2018/1999 
jäsenvaltioille asettuja vaatimuksia 
tietojen ja kertomusten toimittamisesta. 
Sen vuoksi asetusta (EU) 2018/1999 olisi 
muutettava ilmastoneutraaliustavoitteen 
sisällyttämiseksi asiaa koskeviin 
säännöksiin.

vahvistettuun hallintokehykseen tulee 
tehdä uudelleenarviointi ja tarvittaessa 
muutettava sitä järkevän 
ympäristöpolitiikan periaatteiden 
mukaisesti linjassa Eurooppa-neuvoston 
uusien päätelmien kanssa. 

Or. en

Tarkistus 168
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Ilmastonmuutos on 
lähtökohtaisesti rajat ylittävä haaste, ja 
unionin tasolla tarvitaan koordinoituja 
toimia, joilla täydennetään ja vahvistetaan 
tehokkaasti kansallisia politiikkoja. 
Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa yksin tämän asetuksen 
tavoitetta, joka on ilmastoneutraaliuden 
toteuttaminen unionissa vuoteen 2050 
mennessä, vaan se voidaan asetuksen 
laajuuden ja vaikutusten vuoksi 
paremmin saavuttaa unionin tasolla, joten 
unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 

(23) Jäsenvaltioilla on ensisijainen 
toimivalta laatia järkevä 
ympäristöpolitiikka. Ne voivat tarvittaessa 
koordinoida politiikkaansa 
vapaaehtoisesti EU:n tasolla. 
Toissijaisuusperiaatetta on noudatettava. 
Tämä koskee myös SEU-sopimuksen 
5 artiklan 3 kohdan ja 12 artiklan 
b alakohdan mukaista kansallista 
parlamentaarista valvontaa.
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5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

Or. en

Tarkistus 169
Mazaly Aguilar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Unionin osuus 
maailmanlaajuisista 
kasvihuonekaasupäästöistä on tällä 
hetkellä alle 10 prosenttia. 
Ilmastoneutraaliustavoite rajoittuu 
eurooppalaisen tuotannon päästöihin, 
mutta johdonmukaiseen 
ilmastopolitiikkaan kuuluu myös 
kolmansien maiden kulutuksesta ja niistä 
peräisin olevasta tuonnista aiheutuvien 
päästöjen hillitseminen.

Or. es

Tarkistus 170
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kohde ja soveltamisala Kohde, määritelmät ja soveltamisala

Or. fr
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Tarkistus 171
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan puitteet 
kasvihuonekaasupäästöjen 
peruuttamattomalle ja asteittaiselle 
vähentämiselle ja luonnollisten tai 
muiden nielujen aikaansaamien 
poistumien lisäämiselle unionissa.

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN 
DIREKTIIVIN:

Tällä direktiivillä pyritään edistämään 
tarvittavaa siirtymistä järkevään 
ympäristöpolitiikkaan. Tätä varten EU:n 
jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten on 
tarkistettava, kyseenalaistettava ja 
tarvittaessa mukautettava kaikkia nykyisiä 
politiikkoja. Toteuttaessaan toimenpiteitä 
ympäristön suojelemiseksi ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi 
kansallisella ja unionin tasolla 
jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota koronakriisin 
keskipitkän ja pitkän aikavälin 
sosioekonomisiin seurauksiin, 
kansalaisten hyvinvointiin, yhteiskunnan 
hyvinvointiin ja talouden kilpailukykyyn.

Or. en

Tarkistus 172
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan puitteet 
kasvihuonekaasupäästöjen 
peruuttamattomalle ja asteittaiselle 
vähentämiselle ja luonnollisten tai 
muiden nielujen aikaansaamien 

Tällä asetuksella pyritään edistämään 
ilmastosiirtymää järkevällä ja 
tasapainoisella ympäristöpolitiikalla, josta 
ei aiheudu unionille sosioekonomista 
haittaa. Tätä varten jäsenvaltioiden ja 
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poistumien lisäämiselle unionissa. EU:n toimielinten on tarkasteltava ja 
muutettava omia politiikkojaan. 
Ympäristöön liittyvien tukitoimien 
toteuttamisen yhteydessä jäsenvaltioiden, 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission on kiinnitettävä erityistä 
huomiota covid-19-pandemian 
keskipitkän ja pitkän aikavälin 
seurauksiin, kansalaisten hyvinvointiin 
sekä talouden kilpailukykyyn erityisesti 
pahiten kärsineillä aloilla, joita ovat 
esimerkiksi pienet ja keskisuuret yritykset 
ja maatalousala.

Or. it

Tarkistus 173
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan puitteet 
kasvihuonekaasupäästöjen 
peruuttamattomalle ja asteittaiselle 
vähentämiselle ja luonnollisten tai 
muiden nielujen aikaansaamien 
poistumien lisäämiselle unionissa.

Tässä asetuksessa vahvistetaan puitteet 
unionin ekologisen jalanjäljen 
peruuttamattomalle ja asteittaiselle 
pienentämiselle. Siinä asetetaan yleinen 
tavoite unionin ekologisen jalanjäljen 
nollaamisesta vuoteen 2050 mennessä.

Or. fr

Tarkistus 174
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan puitteet 
kasvihuonekaasupäästöjen 
peruuttamattomalle ja asteittaiselle 
vähentämiselle ja luonnollisten tai muiden 

Tässä asetuksessa vahvistetaan puitteet 
kasvihuonekaasupäästöjen 
peruuttamattomalle, ennustettavalle ja 
vaiheittaiselle vähentämiselle ja 



PE652.514v01-00 118/155 AM\1206211FI.docx

FI

nielujen aikaansaamien poistumien 
lisäämiselle unionissa.

luonnollisten tai muiden nielujen 
aikaansaamien poistumien lisäämiselle 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 175
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan puitteet 
kasvihuonekaasupäästöjen 
peruuttamattomalle ja asteittaiselle 
vähentämiselle ja luonnollisten tai muiden 
nielujen aikaansaamien poistumien 
lisäämiselle unionissa.

Tässä asetuksessa vahvistetaan puitteet 
kasvihuonekaasupäästöjen 
peruuttamattomalle vähentämiselle ja 
luonnollisten tai muiden nielujen 
aikaansaamien poistumien lisäämiselle 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 176
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan puitteet 
kasvihuonekaasupäästöjen 
peruuttamattomalle ja asteittaiselle 
vähentämiselle ja luonnollisten tai muiden 
nielujen aikaansaamien poistumien 
lisäämiselle unionissa.

Tässä asetuksessa vahvistetaan puitteet 
kasvihuonekaasupäästöjen asteittaiselle 
vähentämiselle ja luonnollisten tai muiden 
nielujen aikaansaamien poistumien 
lisäämiselle unionissa.

Or. en

Tarkistus 177
Michal Wiezik
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan puitteet 
kasvihuonekaasupäästöjen 
peruuttamattomalle ja asteittaiselle 
vähentämiselle ja luonnollisten tai muiden 
nielujen aikaansaamien poistumien 
lisäämiselle unionissa.

Tässä asetuksessa vahvistetaan puitteet 
kasvihuonekaasupäästöjen 
peruuttamattomalle ja asteittaiselle 
vähentämiselle ja luonnollisten nielujen 
aikaansaamien poistumien lisäämiselle 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 178
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa esitetään sitova tavoite 
ilmastoneutraaliuden toteuttamiselle 
unionissa vuoteen 2050 mennessä 
Pariisin sopimuksen 2 artiklassa asetetun 
pitkän aikavälin lämpötilatavoitteen 
saavuttamiseksi, ja siinä säädetään 
puitteista, joiden avulla voidaan edistyä 
Pariisin sopimuksen 7 artiklassa 
vahvistetun maailmanlaajuisen 
sopeutumistavoitteen saavuttamisessa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 179
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa esitetään sitova tavoite 
ilmastoneutraaliuden toteuttamiselle 

Unionin ekologisen jalanjäljen 
nollaamiseksi vuoteen 2050 mennessä ja 
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unionissa vuoteen 2050 mennessä Pariisin 
sopimuksen 2 artiklassa asetetun pitkän 
aikavälin lämpötilatavoitteen 
saavuttamiseksi, ja siinä säädetään 
puitteista, joiden avulla voidaan edistyä 
Pariisin sopimuksen 7 artiklassa 
vahvistetun maailmanlaajuisen 
sopeutumistavoitteen saavuttamisessa.

Pariisin sopimuksen 2 artiklassa 
asetettujen pitkän aikavälin 
lämpötilatavoitteiden saavuttamiseksi 
tässä asetuksessa esitetään sitova 
välitavoite, joka koskee unionin 
hiilijalanjäljen nollaamista vuoteen 2040 
mennessä, ja säädetään puitteista, joiden 
avulla voidaan edistyä Pariisin sopimuksen 
7 artiklassa vahvistetun maailmanlaajuisen 
sopeutumistavoitteen saavuttamisessa.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan
a) ”ekologisella jalanjäljellä” biologisesti 
tuottavaa maa- ja vesialuetta, jota koko 
unionin väestö tarvitsee kuluttamiensa 
luonnonvarojen tuottamiseksi ja 
tuottamiensa jätteiden käsittelemiseksi 
käyttämällä nykyisiä luonnonvarojen 
hoidon tekniikoita ja käytäntöjä;
b) ”biologisesti tuottavalla alueella” maa- 
tai vesialuetta, joka tuottaa fotosynteesissä 
orgaanista ainesta ja jolla on 
biokapasiteettia;
c) ”biokapasiteetilla” biologisesti 
tuottavan alueen kapasiteettia tuottaa 
biologista ainesta ja käsitellä koko 
unionin väestön tuottamia jätteitä 
käyttämällä nykyisiä luonnonvarojen 
hoidon keinoja ja hyödyntämistekniikoita;
d) ”hiilijalanjäljellä” kaikkia koko 
unionin sisäisestä kysynnästä, jäljempänä 
’loppukulutus’, johtuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä ilmaistuna 
vastaavana hiilidioksidimääränä.
Se muodostuu seuraavista: 
 i) unionin kotitalouksien suorat 
kasvihuonekaasupäästöt; 
 ii) kasvihuonekaasupäästöt, jotka ovat 
peräisin unionin sisäisestä tavaroiden ja 
palvelujen tuotannosta vientiä lukuun 
ottamatta; 
 iii) kasvihuonekaasupäästöt, jotka ovat 
peräisin unioniin sekä yritysten 
välituotekäyttöä että loppukäyttöä varten 
tuoduista tavaroista ja palveluista.
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Or. fr

Tarkistus 180
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa esitetään sitova tavoite 
ilmastoneutraaliuden toteuttamiselle 
unionissa vuoteen 2050 mennessä Pariisin 
sopimuksen 2 artiklassa asetetun pitkän 
aikavälin lämpötilatavoitteen 
saavuttamiseksi, ja siinä säädetään 
puitteista, joiden avulla voidaan edistyä 
Pariisin sopimuksen 7 artiklassa 
vahvistetun maailmanlaajuisen 
sopeutumistavoitteen saavuttamisessa.

Tässä asetuksessa perustetaan puitteet 
kasvihuonekaasupäästöjen nopealle ja 
peruuttamattomalle vähentämiselle ja 
luonnollisten nielujen aikaansaamien 
poistumien lisäämiselle unionissa Pariisin 
sopimuksen 2 artiklassa asetetun pitkän 
aikavälin lämpötilatavoitteen 
saavuttamiseksi niin, että lämpötilan 
nousu rajoitetaan 1,5 celsiusasteeseen 
esiteollisella kaudella vallinneeseen 
tasoon verrattuna.

Or. en

Tarkistus 181
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa esitetään sitova tavoite 
ilmastoneutraaliuden toteuttamiselle 
unionissa vuoteen 2050 mennessä Pariisin 
sopimuksen 2 artiklassa asetetun pitkän 
aikavälin lämpötilatavoitteen 
saavuttamiseksi, ja siinä säädetään 
puitteista, joiden avulla voidaan edistyä 
Pariisin sopimuksen 7 artiklassa 
vahvistetun maailmanlaajuisen 
sopeutumistavoitteen saavuttamisessa.

Tässä asetuksessa esitetään suuntaa-
antava tavoite ilmastoneutraaliuden 
toteuttamiselle unionissa jäsenvaltioiden 
sosioekonomisten vaatimusten kannalta 
sopivaan määräaikaan mennessä Pariisin 
sopimuksen 2 artiklassa asetetun pitkän 
aikavälin lämpötilatavoitteen 
saavuttamiseksi, ja siinä säädetään 
puitteista, joiden avulla voidaan edistyä 
Pariisin sopimuksen 7 artiklassa 
vahvistetun maailmanlaajuisen 
sopeutumistavoitteen saavuttamisessa.
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Or. it

Tarkistus 182
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa esitetään sitova tavoite 
ilmastoneutraaliuden toteuttamiselle 
unionissa vuoteen 2050 mennessä Pariisin 
sopimuksen 2 artiklassa asetetun pitkän 
aikavälin lämpötilatavoitteen 
saavuttamiseksi, ja siinä säädetään 
puitteista, joiden avulla voidaan edistyä 
Pariisin sopimuksen 7 artiklassa 
vahvistetun maailmanlaajuisen 
sopeutumistavoitteen saavuttamisessa.

Tässä asetuksessa esitetään tavoite 
ilmastoneutraaliuden toteuttamiselle 
unionissa vuoteen 2050 mennessä Pariisin 
sopimuksen 2 artiklassa asetetun pitkän 
aikavälin lämpötilatavoitteen 
saavuttamiseksi, ja siinä säädetään 
puitteista, joiden avulla voidaan edistyä 
Pariisin sopimuksen 7 artiklassa 
vahvistetun maailmanlaajuisen 
sopeutumistavoitteen saavuttamisessa.

Or. fr

Tarkistus 183
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa esitetään sitova tavoite 
ilmastoneutraaliuden toteuttamiselle 
unionissa vuoteen 2050 mennessä Pariisin 
sopimuksen 2 artiklassa asetetun pitkän 
aikavälin lämpötilatavoitteen 
saavuttamiseksi, ja siinä säädetään 
puitteista, joiden avulla voidaan edistyä 
Pariisin sopimuksen 7 artiklassa 
vahvistetun maailmanlaajuisen 
sopeutumistavoitteen saavuttamisessa.

Tässä asetuksessa esitetään sitova tavoite 
ilmastoneutraaliuden toteuttamiselle 
unionissa Pariisin sopimuksen 2 artiklassa 
asetetun pitkän aikavälin 
lämpötilatavoitteen saavuttamiseksi, ja 
siinä säädetään puitteista, joiden avulla 
voidaan edistyä Pariisin sopimuksen 
7 artiklassa vahvistetun maailmanlaajuisen 
sopeutumistavoitteen saavuttamisessa.

Or. en
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Perustelu

Päivämäärää muutetaan tarkistusten jälkeen, ja näin ollen on tarpeen säilyttää vain viittaus 
Pariisin sopimuksen 2 ja 7 artiklaan.

Tarkistus 184
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa esitetään sitova tavoite 
ilmastoneutraaliuden toteuttamiselle 
unionissa vuoteen 2050 mennessä Pariisin 
sopimuksen 2 artiklassa asetetun pitkän 
aikavälin lämpötilatavoitteen 
saavuttamiseksi, ja siinä säädetään 
puitteista, joiden avulla voidaan edistyä 
Pariisin sopimuksen 7 artiklassa 
vahvistetun maailmanlaajuisen 
sopeutumistavoitteen saavuttamisessa.

Tässä asetuksessa esitetään sitova tavoite 
ilmastoneutraaliuden toteuttamiselle 
unionissa vuoteen 2050 mennessä Pariisin 
sopimuksen 2 artiklassa asetetun pitkän 
aikavälin lämpötilan nousun 
1,5 celsiusasteen rajoitustavoitteen 
saavuttamiseksi, ja siinä säädetään 
puitteista, joiden avulla voidaan edistyä 
Pariisin sopimuksen 7 artiklassa 
vahvistetun maailmanlaajuisen 
sopeutumistavoitteen saavuttamisessa.

Or. en

Tarkistus 185
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Sylvia Limmer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan asetuksen (EU) 
2018/1999 liitteessä V olevassa 2 osassa 
lueteltujen kasvihuonekaasujen ihmisen 
toiminnasta aiheutuviin päästöihin sekä 
luonnollisten tai muiden nielujen 
aikaansaamiin poistumiin.

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 186
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan asetuksen (EU) 
2018/1999 liitteessä V olevassa 2 osassa 
lueteltujen kasvihuonekaasujen ihmisen 
toiminnasta aiheutuviin päästöihin sekä 
luonnollisten tai muiden nielujen 
aikaansaamiin poistumiin.

Tätä asetusta sovelletaan hiilijalanjäljen 
nollaamista vuoteen 2040 mennessä 
koskevan tavoitteensa osalta asetuksen 
(EU) 2018/1999 liitteessä V olevassa 2 
osassa lueteltujen kasvihuonekaasujen 
ihmisen toiminnasta aiheutuviin päästöihin 
sekä luonnollisten nielujen aikaansaamiin 
poistumiin.

Or. fr

Tarkistus 187
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan asetuksen (EU) 
2018/1999 liitteessä V olevassa 2 osassa 
lueteltujen kasvihuonekaasujen ihmisen 
toiminnasta aiheutuviin päästöihin sekä 
luonnollisten tai muiden nielujen 
aikaansaamiin poistumiin.

Tätä asetusta sovelletaan asetuksen (EU) 
2018/1999 liitteessä V olevassa 2 osassa 
lueteltujen kasvihuonekaasujen ihmisen 
toiminnasta aiheutuviin päästöihin sekä 
luonnollisten nielujen aikaansaamiin 
poistumiin.

Or. en

Tarkistus 188
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2 Ilmastoneutraaliustavoite 2 Ympäristö- ja ilmastopolitiikan 
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tavoitteiden uudelleenarviointi

Or. en

Tarkistus 189
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ilmastoneutraaliustavoite Ympäristöneutraaliustavoite

Or. fr

Tarkistus 190
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Unionin lainsäädännössä 
säännellyt unionin laajuiset 
kasvihuonekaasupäästöt, mukaan lukien 
kansainvälisen ilmailun ja merenkulun 
unionin päästöt, eivät saa ylittää 24–30 
hiilidioksidiekvivalenttia gigatonnia 
vuosina 2021–2050.

Or. en

Perustelu

Jotta lämpötilan nousu pysyisi 1,5 celsiusasteessa esiteolliseen aikaan verrattuna, IPCC 
SR1.5 -skenaariotietokannasta saatujen tietojen mukaan kasvihuonekaasujen kokonaisbudjetti 
(Kioton kori) vuosina 2018–2050 oli 610–690 hiilidioksidiekvivalenttia gigatonnia. 
Nykyisestä 27 jäsenvaltion EU:n väestöstä ja päästöistä vuosina 2018–2020 muodostuisi 
EU:n kasvihuonekaasujen 24–30 hiilidioksidiekvivalentin gigatonnin suuruinen talousarvio.
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Tarkistus 191
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin laajuiset unionissa 
säännellyt kasvihuonekaasujen päästöt ja 
poistumat on tasapainotettava viimeistään 
vuonna 2050 ja siten on vähennettävä 
nettopäästöt nollaan kyseiseen 
päivämäärään mennessä.

1. EU:n jäsenvaltioiden ja EU:n 
toimielinten politiikoissa on jo jonkin 
aikaa keskitytty kasvihuonekaasujen 
suurimpaan mahdolliseen vähentämiseen 
”ilmastopolitiikan” puitteissa, jota 
voidaan kuvata olennaisilta osin 
ideologiseksi ja joka on saavutettava 
ensisijaisesti taloudellisella interventiolla 
vapaassa markkinataloudessa ja 
kieltopolitiikalla. Painopiste on 
siirtymässä yhä enemmän kohti 
merkittäviä vähennystavoitteita, joita ei 
voida tieteellisesti perustella, eikä niissä 
oteta huomioon minkäänlaisten 
suojatoimenpiteiden edellyttämiä 
taloudellisia edellytyksiä. 
Ympäristönsuojelu on mahdollista vain 
vapaassa yhteiskunnassa, joka tarjoaa 
teknistä innovatiivista voimaa ja 
tarvittavaa taloudellista suorituskykyä 
tämän toteuttamiseksi. Yhä useammin 
edes ekologisille näkökohdille ei anneta 
riittävästi tilaa, esimerkiksi silloin, kun 
akkujen louhinnan aiheuttamat 
ympäristövahingot uusiutuvan energian 
tuotannon edistämiseksi, jota politiikassa 
on tähän asti edistetty, siirretään 
Euroopan ulkopuolisiin maihin. Siksi on 
olennaisen tärkeää, että EU:n toimielimet 
ja niiden jäsenvaltiot tarkistavat, 
kyseenalaistavat ja tarvittaessa 
mukauttavat kaikkia nykyisiä politiikkoja 
covid-19-pandemian jälkeen, kun talous 
on ollut ennennäkemättömän paineen 
alla. Näitä politiikkoja ovat erityisesti 
edellä mainitut EU:n säännökset eli 
direktiivi 2003/87/EY 
(kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kauppa), asetus (EU) 2018/842 
(kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevat kansalliset tavoitteet), asetus 
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(EU) 2018/841 (kasvihuonekaasujen 
kompensointi) ja asetus (EU) 2018/1999 
(energiaunionin hallintojärjestelmä ja 
ilmastonsuojelu), mutta myös 
loppupäässä direktiivi 2012/27/EU 
(energiatehokkuus), direktiivi (EU) 2018) 
(uusiutuvien energialähteiden käyttö) ja 
direktiivi 2010/31/EU (tehokkuuden 
parantaminen) ja tarvittaessa muut EU:n 
asetukset. Ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen, jonka syitä 
riippumattomien tutkijoiden on edelleen 
tutkittava, on oltava tulevan politiikan 
keskiössä.

Or. en

Tarkistus 192
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin laajuiset unionissa 
säännellyt kasvihuonekaasujen päästöt ja 
poistumat on tasapainotettava viimeistään 
vuonna 2050 ja siten on vähennettävä 
nettopäästöt nollaan kyseiseen 
päivämäärään mennessä.

1. Unionin laajuiset unionissa 
säännellyt kasvihuonekaasujen päästöt ja 
poistumat on tasapainotettava 
jäsenvaltioiden sosioekonomisten 
vaatimustensa mukaisesti määrittämään 
määräaikaan mennessä.

Or. it

Tarkistus 193
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin laajuiset unionissa 
säännellyt kasvihuonekaasujen päästöt ja 
poistumat on tasapainotettava viimeistään 

1. Euroopan unionin loppukulutus ja 
siitä johtuva jätteiden syntyminen eivät 
1 päivästä tammikuuta 2050 alkaen ylitä 
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vuonna 2050 ja siten on vähennettävä 
nettopäästöt nollaan kyseiseen 
päivämäärään mennessä.

Euroopan unionin biologisesti tuottavien 
alueiden biokapasiteettia.

Ensimmäisessä alakohdassa asetetun 
unionin ekologisen jalanjäljen 
nollaamista koskevan tavoitteen 
saavuttamiseksi unioni asettaa 
välitavoitteeksi hiilijalanjäljen 
nollaamisen vuonna 2040: koko unionin 
sisäisen kysynnän tuottamat 
kasvihuonekaasupäästöt eivät 1 päivästä 
tammikuuta 2040 alkaen ylitä unionin 
alueen luonnollisten nielujen 
sitomiskapasiteettia.

Or. fr

Tarkistus 194
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin laajuiset unionissa 
säännellyt kasvihuonekaasujen päästöt ja 
poistumat on tasapainotettava viimeistään 
vuonna 2050 ja siten on vähennettävä 
nettopäästöt nollaan kyseiseen 
päivämäärään mennessä.

1. Unionin laajuiset unionissa 
säännellyt kasvihuonekaasujen päästöt, 
myös kansainvälisen ilmailun ja 
merenkulun aiheuttamat unioniin liittyvät 
päästöt, on tasapainotettava 
mahdollisimman pian unionissa ja 
viimeistään vuonna 2040 ja siten on 
vähennettävä kasvihuonekaasujen 
nettopäästöt nollaan kyseiseen 
päivämäärään mennessä.

Or. en

Tarkistus 195
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Unionin laajuiset unionissa 
säännellyt kasvihuonekaasujen päästöt ja 
poistumat on tasapainotettava viimeistään 
vuonna 2050 ja siten on vähennettävä 
nettopäästöt nollaan kyseiseen 
päivämäärään mennessä.

1. Jäsenvaltioiden ja unionin laajuiset 
unionissa säännellyt kasvihuonekaasujen 
päästöt ja poistumat on tasapainotettava 
viimeistään vuonna 2040 ja siten on 
vähennettävä nettopäästöt nollaan 
kyseiseen päivämäärään mennessä.

Or. en

Tarkistus 196
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin laajuiset unionissa 
säännellyt kasvihuonekaasujen päästöt ja 
poistumat on tasapainotettava viimeistään 
vuonna 2050 ja siten on vähennettävä 
nettopäästöt nollaan kyseiseen 
päivämäärään mennessä.

1. Unionin laajuiset unionissa 
säännellyt kasvihuonekaasujen päästöt ja 
poistumat on tasapainotettava viimeistään 
vuonna 2050 ja siten on vähennettävä 
nettopäästöt nollaan kyseiseen 
päivämäärään mennessä ja sen jälkeen. 
Kunkin jäsenvaltion on pyrittävä 
saavuttamaan ilmastoneutraalius vuoteen 
2050 mennessä unionin kollektiivisilla 
toimilla.

Or. en

Tarkistus 197
Balázs Hidvéghi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin laajuiset unionissa 
säännellyt kasvihuonekaasujen päästöt ja 
poistumat on tasapainotettava viimeistään 
vuonna 2050 ja siten on vähennettävä 
nettopäästöt nollaan kyseiseen 

1. Unionin laajuiset unionissa 
säännellyt kasvihuonekaasujen päästöt ja 
poistumat on tasapainotettava sosiaalisesti, 
taloudellisesti ja ympäristön kannalta 
viimeistään vuonna 2050 ja siten on 
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päivämäärään mennessä. vähennettävä nettopäästöt nollaan 
kyseiseen päivämäärään mennessä.

Or. en

Tarkistus 198
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Alkaen 1 päivästä tammikuuta 
2041 luonnollisten nielujen 
aikaansaamien 
kasvihuonekaasupäästöjen poistojen on 
ylitettävä ihmisen toiminnasta aiheutuvat 
päästöt unionissa.

Or. en

Tarkistus 199
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta 1 kohdassa esitetty 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan 
saavuttaa yhteisesti ottaen huomioon, että 
on tärkeää edistää oikeudenmukaisuutta ja 
yhteisvastuuta jäsenvaltioiden välillä.

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla tai 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltioiden kansallisella tasolla 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta 
1 kohdassa esitetyt tavoitteet voidaan 
saavuttaa yhteisesti ottaen huomioon, että 
on tärkeää edistää oikeudenmukaisuutta ja 
yhteisvastuuta jäsenvaltioiden välillä. 
Lisäksi EU:n jäsenvaltioita kehotetaan 
arvioimaan uudelleen Pariisin 
sopimuksen mukaisia sitoumuksiaan.

Or. en
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Tarkistus 200
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta 1 kohdassa esitetty 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan saavuttaa 
yhteisesti ottaen huomioon, että on tärkeää 
edistää oikeudenmukaisuutta ja 
yhteisvastuuta jäsenvaltioiden välillä.

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla tai jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti, jotta 1 kohdassa esitetty 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan saavuttaa 
ottaen huomioon, että on tärkeää edistää 
oikeudenmukaisuutta ja yhteisvastuuta 
jäsenvaltioiden välillä.

Or. it

Tarkistus 201
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta 1 kohdassa esitetty 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan 
saavuttaa yhteisesti ottaen huomioon, että 
on tärkeää edistää oikeudenmukaisuutta ja 
yhteisvastuuta jäsenvaltioiden välillä.

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta kohdassa -1 esitetty 
unionin kasvihuonekaasutase ja 
1 kohdassa esitetty yhteinen ja kansallinen 
kasvihuonekaasujen nettopäästöjen 
nollataso ja 1 a kohdassa esitetty vuoden 
2040 jälkeinen tavoite voidaan saavuttaa 
yhteisesti ottaen huomioon, että on tärkeää 
edistää oikeudenmukaisuutta ja 
yhteisvastuuta jäsenvaltioiden välillä.

Or. en
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Tarkistus 202
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta 1 kohdassa esitetty 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan 
saavuttaa yhteisesti ottaen huomioon, että 
on tärkeää edistää oikeudenmukaisuutta ja 
yhteisvastuuta jäsenvaltioiden välillä.

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta 1 kohdassa esitetyt 
ilmastoneutraaliustavoitteet voidaan 
saavuttaa yhteisesti ja jäsenvaltioiden 
laajuisesti ottaen huomioon, että on 
tärkeää poistaa vaiheittain suora ja 
välillinen tuki fossiilisista polttoaineista, 
säilyttää maaperän, maatalousmaan ja 
kosteikkojen muodostama luontainen 
nielu sekä edistää oikeudenmukaisuutta ja 
yhteisvastuuta jäsenvaltioiden välillä.

Or. en

Tarkistus 203
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta 1 kohdassa esitetty 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan 
saavuttaa yhteisesti ottaen huomioon, että 
on tärkeää edistää oikeudenmukaisuutta ja 
yhteisvastuuta jäsenvaltioiden välillä.

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta 1 kohdassa esitetty 
tavoite ekologisen jalanjäljen 
nollaamisesta voidaan saavuttaa yhteisesti 
ottaen huomioon, että on tärkeää edistää 
oikeudenmukaisuutta ja yhteisvastuuta 
jäsenvaltioiden välillä.

Or. fr

Tarkistus 204
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Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta 1 kohdassa esitetty 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan saavuttaa 
yhteisesti ottaen huomioon, että on tärkeää 
edistää oikeudenmukaisuutta ja 
yhteisvastuuta jäsenvaltioiden välillä.

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta 1 kohdassa esitetty 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan saavuttaa 
yhteisesti tavalla, joka ei uhkaa 
elintarviketuotantoa ja ottaen huomioon, 
että on tärkeää edistää 
oikeudenmukaisuutta ja yhteisvastuuta 
jäsenvaltioiden välillä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus heijastelee Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa asetettuja 
ehtoja.

Tarkistus 205
Petri Sarvamaa

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta 1 kohdassa esitetty 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan saavuttaa 
yhteisesti ottaen huomioon, että on tärkeää 
edistää oikeudenmukaisuutta ja 
yhteisvastuuta jäsenvaltioiden välillä.

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta 1 kohdassa esitetty 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan saavuttaa 
yhteisesti ottaen huomioon tarve 
minimoida fossiilisten polttoaineiden 
käyttöä ja se, että on tärkeää edistää 
oikeudenmukaisuutta ja yhteisvastuuta 
jäsenvaltioiden välillä.

Or. en
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Tarkistus 206
Carmen Avram

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta 1 kohdassa esitetty 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan saavuttaa 
yhteisesti ottaen huomioon, että on tärkeää 
edistää oikeudenmukaisuutta ja 
yhteisvastuuta jäsenvaltioiden välillä.

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta 1 kohdassa esitetty 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan saavuttaa 
yhteisesti ottaen huomioon, että on tärkeää 
edistää oikeudenmukaisuutta, 
yhteisvastuuta ja oikeudenmukaista 
siirtymää jäsenvaltioiden välillä.

Or. en

Tarkistus 207
Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta 1 kohdassa esitetty 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan saavuttaa 
yhteisesti ottaen huomioon, että on tärkeää 
edistää oikeudenmukaisuutta ja 
yhteisvastuuta jäsenvaltioiden välillä.

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta 1 kohdassa esitetty 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan saavuttaa 
yhteisesti ottaen huomioon, että on tärkeää 
edistää oikeudenmukaisuutta, 
yhteisvastuuta ja oikeudenmukaista 
siirtymää jäsenvaltioiden välillä.

Or. en

Tarkistus 208
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta 1 kohdassa esitetty 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan saavuttaa 
yhteisesti ottaen huomioon, että on tärkeää 
edistää oikeudenmukaisuutta ja 
yhteisvastuuta jäsenvaltioiden välillä.

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta 1 kohdassa esitetty 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan saavuttaa 
jäsenvaltioissa ja yhteisesti ottaen 
huomioon, että on tärkeää edistää 
oikeudenmukaisuutta ja yhteisvastuuta 
jäsenvaltioiden välillä.

Or. en

Tarkistus 209
Balázs Hidvéghi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta 1 kohdassa esitetty 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan saavuttaa 
yhteisesti ottaen huomioon, että on tärkeää 
edistää oikeudenmukaisuutta ja 
yhteisvastuuta jäsenvaltioiden välillä.

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta 1 kohdassa esitetty 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan saavuttaa 
yhteisesti ottaen huomioon, että on tärkeää 
edistää oikeudenmukaisuutta, 
kilpailukykyä ja yhteisvastuuta 
jäsenvaltioiden välillä.

Or. en

Tarkistus 210
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa, että unionin 
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maataloudesta tulee omavarainen 
samalla, kun varmistetaan 
elintarviketurva unionin kansalaisille.

Or. en

Tarkistus 211
Simone Schmiedtbauer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ottaen huomioon Pariisin sopimus 
kiinnitetään huomiota maa- ja 
metsätalouden erityisrooliin, sillä vain 
elinvoimainen ja tuottava maa- ja 
metsätalous voi tarjota kansalaisille 
riittävästi korkealaatuisia ja turvallisia 
elintarvikkeita kohtuuhintaan sekä 
kasvavia raaka-aineita kaikkiin 
biotalouden käyttötarkoituksiin. Maa- ja 
metsätalouden varasto- ja nielutoiminto 
on säilytettävä ja varattava alaa itseään 
varten eikä sillä pidä korjata muiden 
alojen (esimerkiksi teollisuuden tai 
liikenteen) mahdollisia 
päästövähennystavoitteista poikkeamisia.

Or. de

Perustelu

Maatalouden tuotanto on yhdistettävä päästöihin (karkean kuidun tai selluloosan 
hyödyntäminen sulattamalla se märehtijän mahassa), ja myös maaperän nitrifikaatioprosessit 
ovat välttämättömiä (kumpikin pätee myös luonnonmukaiseen tuotantotapaan). Kaikkien 
alojen on itse kehitettävä tehokkaita toimenpiteitä ja pantava ne täytäntöön Pariisin 
sopimukseen kirjatun päästöjen vähentämisen kannalta välttämättömän asteittaisen 
fossiilisten polttoaineiden hiilen, öljyn ja maakaasun käytöstä luopumisen toteuttamiseksi.

Tarkistus 212
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Ehdotus asetukseksi
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2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tarkastelee syyskuuhun 
2020 mennessä uudelleen asetuksen (EU) 
2018/1999 2 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettua vuoteen 2030 ulottuvaa 
unionin ilmastotavoitetta 2 artiklan 
1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa ja 
tutkii vaihtoehtoja uudeksi vuodelle 2030 
asetettavaksi päästövähennystavoitteeksi, 
joka on 50–55 prosenttia vuoteen 1990 
verrattuna. Jos komissio katsoo, että on 
tarpeen muuttaa kyseistä tavoitetta, se 
tekee asianmukaisesti ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

3. Komissio tekee kattavan 
vaikutustenarvioinnin ja ottaa 
asianmukaisesti huomioon muuttuneet 
sosioekonomiset olosuhteet covid-19-
pandemian jälkeen 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
valossa ja tutkii kokonaisvaltaisesti ja 
tasapainoisesti eri toimintavaihtoehtojen 
taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja 
sosiaalisia vaikutuksia 
päästövähennystavoitteeseen vuoteen 
1990 verrattuna. Jos komissio katsoo, että 
on tarpeen muuttaa kyseistä tavoitetta, se 
tekee asianmukaisesti ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 213
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tarkastelee syyskuuhun 
2020 mennessä uudelleen asetuksen (EU) 
2018/1999 2 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettua vuoteen 2030 ulottuvaa 
unionin ilmastotavoitetta 2 artiklan 
1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa ja 
tutkii vaihtoehtoja uudeksi vuodelle 2030 
asetettavaksi päästövähennystavoitteeksi, 
joka on 50–55 prosenttia vuoteen 1990 
verrattuna. Jos komissio katsoo, että on 
tarpeen muuttaa kyseistä tavoitetta, se 
tekee asianmukaisesti ehdotuksia 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3. Komissio tarkastelee syyskuuhun 
2020 mennessä uudelleen asetuksen (EU) 
2018/1999 2 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettua vuoteen 2030 ulottuvaa 
unionin ilmastotavoitetta covid-19-
pandemian unioniin kohdistuvien 
sosioekonomisten vaikutusten valossa ja 
tutkii mahdollisuutta uudeksi vuodelle 
2030 asetettavaksi 
päästövähennystavoitteeksi, joka on 
alhaisempi voimassa olevaan verrattuna. 
Jos komissio katsoo, että on tarpeen 
muuttaa kyseistä tavoitetta, se tekee 
asianmukaisesti lainsäädäntöehdotuksia 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
perussopimusten mukaisesti.
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Or. it

Tarkistus 214
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tarkastelee syyskuuhun 
2020 mennessä uudelleen asetuksen (EU) 
2018/1999 2 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettua vuoteen 2030 ulottuvaa 
unionin ilmastotavoitetta 2 artiklan 
1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa ja 
tutkii vaihtoehtoja uudeksi vuodelle 2030 
asetettavaksi päästövähennystavoitteeksi, 
joka on 50–55 prosenttia vuoteen 1990 
verrattuna. Jos komissio katsoo, että on 
tarpeen muuttaa kyseistä tavoitetta, se 
tekee asianmukaisesti ehdotuksia 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3. Komissio tarkastelee syyskuuhun 
2021 mennessä uudelleen asetuksen (EU) 
2018/1999 2 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettua vuoteen 2030 ulottuvaa 
unionin ilmastotavoitetta 2 artiklan 
1 kohdassa vahvistetun 
uudelleenarvioinnin valossa. Lisäksi 
komission olisi tutkittava, missä määrin 
asetus (EU) 2018/1999 vaikuttaa EU:n 
jäsenvaltioiden talouksiin, ja tarvittaessa 
laadittava ehdotuksia tämän asetuksen 
mukauttamiseksi siten, että jäsenvaltiot 
voivat itsemääräämisoikeutta 
kunnioittaen jälleen toteuttaa 
toimenpiteitä sellaisen järkevän 
ympäristöpolitiikan täytäntöön 
panemiseksi, jolla suojellaan ihmisten 
ympäristöä, suojellaan heidän terveyttään 
ja samalla mahdollistetaan taloudellinen 
kehitys.

Or. en

Tarkistus 215
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tarkastelee syyskuuhun 
2020 mennessä uudelleen asetuksen (EU) 
2018/1999 2 artiklan 11 kohdassa 

3. Jotta unionin päästöt pysyvät 2 (-1) 
artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
kasvihuonekaasujen määrän rajoissa, 
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tarkoitettua vuoteen 2030 ulottuvaa 
unionin ilmastotavoitetta 2 artiklan 
1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa ja 
tutkii vaihtoehtoja uudeksi vuodelle 2030 
asetettavaksi päästövähennystavoitteeksi, 
joka on 50–55 prosenttia vuoteen 1990 
verrattuna. Jos komissio katsoo, että on 
tarpeen muuttaa kyseistä tavoitetta, se 
tekee asianmukaisesti ehdotuksia 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

unionin koko taloutta koskevia 
kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 
kotimaassa vähintään 70 prosenttia 
vuoteen 2030 mennessä vuoteen 1990 
verrattuna.

Or. en

Tarkistus 216
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tarkastelee syyskuuhun 
2020 mennessä uudelleen asetuksen (EU) 
2018/1999 2 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettua vuoteen 2030 ulottuvaa 
unionin ilmastotavoitetta 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa ja 
tutkii vaihtoehtoja uudeksi vuodelle 2030 
asetettavaksi päästövähennystavoitteeksi, 
joka on 50–55 prosenttia vuoteen 1990 
verrattuna. Jos komissio katsoo, että on 
tarpeen muuttaa kyseistä tavoitetta, se 
tekee asianmukaisesti ehdotuksia 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3. Edellä 2 artiklan 1 kohdassa 
asetetun hiilijalanjäljen nollaamista 
koskevan tavoitteen valossa ja sen 
edistämiseksi asetuksen (EU) 2018/1999 
2 artiklan 11 kohdassa tarkoitetulla 
vuoteen 2030 ulottuvalla unionin 
ilmastotavoitteella pyritään vähentämään 
päästöjä, pois lukien poistumat, 
70 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna.

Or. fr

Tarkistus 217
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tarkastelee syyskuuhun 
2020 mennessä uudelleen asetuksen (EU) 
2018/1999 2 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettua vuoteen 2030 ulottuvaa 
unionin ilmastotavoitetta 2 artiklan 
1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa ja 
tutkii vaihtoehtoja uudeksi vuodelle 2030 
asetettavaksi päästövähennystavoitteeksi, 
joka on 50–55 prosenttia vuoteen 1990 
verrattuna. Jos komissio katsoo, että on 
tarpeen muuttaa kyseistä tavoitetta, se 
tekee asianmukaisesti ehdotuksia 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3. Edellä 2 artiklan 1 kohdassa 
asetetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
valossa asetuksen (EU) 2018/1999 
2 artiklan 11 kohdassa tarkoitettua vuoteen 
2030 ulottuvaa unionin ilmastotavoitetta 
säädetään vastaamaan vähintään 
65 prosentin päästövähennystä vuoteen 
1990 verrattuna.

Or. en

Tarkistus 218
Veronika Vrecionová

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tarkastelee syyskuuhun 
2020 mennessä uudelleen asetuksen (EU) 
2018/1999 2 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettua vuoteen 2030 ulottuvaa 
unionin ilmastotavoitetta 2 artiklan 
1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa ja 
tutkii vaihtoehtoja uudeksi vuodelle 2030 
asetettavaksi päästövähennystavoitteeksi, 
joka on 50–55 prosenttia vuoteen 1990 
verrattuna. Jos komissio katsoo, että on 
tarpeen muuttaa kyseistä tavoitetta, se 
tekee asianmukaisesti ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

3. Komissio tarkastelee syyskuuhun 
2020 mennessä uudelleen asetuksen (EU) 
2018/1999 2 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettua vuoteen 2030 ulottuvaa 
unionin ilmastotavoitetta 2 artiklan 
1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa ja 
tutkii vaihtoehtoja uudeksi vuodelle 2030 
asetettavaksi päästövähennystavoitteeksi, 
joka on 40–45 prosenttia vuoteen 1990 
verrattuna. Jos komissio katsoo, että on 
tarpeen muuttaa kyseistä tavoitetta, se 
tekee asianmukaisesti ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä joulukuuta 
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2018, energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusten (EY) N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 2012/27/EU ja 
2013/30/EU, neuvoston direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 2015/652 muuttamisesta sekä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 kumoamisesta 
(EUVL L 328, 21.12.2018, s. 1).

Tarkistus 219
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tarkastelee syyskuuhun 
2020 mennessä uudelleen asetuksen (EU) 
2018/1999 2 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettua vuoteen 2030 ulottuvaa 
unionin ilmastotavoitetta 2 artiklan 
1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa ja 
tutkii vaihtoehtoja uudeksi vuodelle 2030 
asetettavaksi päästövähennystavoitteeksi, 
joka on 50– 55 prosenttia vuoteen 1990 
verrattuna. Jos komissio katsoo, että on 
tarpeen muuttaa kyseistä tavoitetta, se 
tekee asianmukaisesti ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

3. Komissio tarkastelee syyskuuhun 
2020 mennessä uudelleen asetuksen (EU) 
2018/1999 2 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettua vuoteen 2030 ulottuvaa 
unionin ilmastotavoitetta 2 artiklan 
1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa niin, 
että päästöjä vähennetään 55 prosenttia 
vuoteen 1990 verrattuna. Jos komissio 
katsoo, että on tarpeen muuttaa kyseistä 
tavoitetta, se tekee asianmukaisesti 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 220
Eric Andrieu
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tarkastelee syyskuuhun 
2020 mennessä uudelleen asetuksen (EU) 
2018/1999 2 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettua vuoteen 2030 ulottuvaa 

3. Komissio tarkastelee syyskuuhun 
2020 mennessä uudelleen asetuksen (EU) 
2018/1999 2 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettua vuoteen 2030 ulottuvaa 
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unionin ilmastotavoitetta 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa ja 
tutkii vaihtoehtoja uudeksi vuodelle 2030 
asetettavaksi päästövähennystavoitteeksi, 
joka on 50–55 prosenttia vuoteen 1990 
verrattuna. Jos komissio katsoo, että on 
tarpeen muuttaa kyseistä tavoitetta, se 
tekee asianmukaisesti ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

unionin ilmastotavoitetta 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa ja 
tutkii vaihtoehtoja uudeksi vuodelle 2030 
asetettavaksi päästövähennystavoitteeksi, 
joka on 65 prosenttia vuoteen 1990 
verrattuna. Jos komissio katsoo, että on 
tarpeen muuttaa kyseistä tavoitetta, se 
tekee asianmukaisesti ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. fr

Tarkistus 221
Carmen Avram

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tarkastelee syyskuuhun 
2020 mennessä uudelleen asetuksen (EU) 
2018/1999 2 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettua vuoteen 2030 ulottuvaa 
unionin ilmastotavoitetta 2 artiklan 
1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa ja 
tutkii vaihtoehtoja uudeksi vuodelle 2030 
asetettavaksi päästövähennystavoitteeksi, 
joka on 50–55 prosenttia vuoteen 1990 
verrattuna. Jos komissio katsoo, että on 
tarpeen muuttaa kyseistä tavoitetta, se 
tekee asianmukaisesti ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

3. Komissio tarkastelee syyskuuhun 
2020 mennessä uudelleen asetuksen (EU) 
2018/1999 2 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettua vuoteen 2030 ulottuvaa 
unionin ilmastotavoitetta 2 artiklan 
1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa ja 
perusteellisen vaikutusten arvioinnin 
perusteella ja tutkii mahdollisimman 
monia taloudellisten ja sosiaalisten 
seikkojen kannalta järkeviä ja 
kustannustehokkaita vaihtoehtoja uudeksi 
vuodelle 2030 asetettavaksi Siihen on 
myös sisällyttävä jäsenvaltioissa 
toteutettava kustannus-hyötyanalyysi. Jos 
komissio katsoo, että on tarpeen muuttaa 
kyseistä tavoitetta, se tekee asianmukaisesti 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 222
Daniel Buda
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tarkastelee syyskuuhun 
2020 mennessä uudelleen asetuksen (EU) 
2018/1999 2 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettua vuoteen 2030 ulottuvaa 
unionin ilmastotavoitetta 2 artiklan 
1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa ja 
tutkii vaihtoehtoja uudeksi vuodelle 2030 
asetettavaksi päästövähennystavoitteeksi, 
joka on 50–55 prosenttia vuoteen 1990 
verrattuna. Jos komissio katsoo, että on 
tarpeen muuttaa kyseistä tavoitetta, se 
tekee asianmukaisesti ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

3. Komissio tarkastelee syyskuuhun 
2020 mennessä uudelleen, tehtyään 
alakohtaisen talous- ja sosiaalisten 
vaikutusten arvioinnin, asetuksen (EU) 
2018/1999 2 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettua vuoteen 2030 ulottuvaa 
unionin ilmastotavoitetta 2 artiklan 
1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa ja 
tutkii vaihtoehtoja uudeksi vuodelle 2030 
asetettavaksi päästövähennystavoitteeksi, 
joka on 55 prosenttia vuoteen 1990 
verrattuna, ja ehdottaa EU:n 
talousarviosta myönnettävää 
oikeasuhteista rahoitusta tavoitteen 
saavuttamiseksi. Jos komissio katsoo, että 
on tarpeen muuttaa kyseistä tavoitetta, se 
tekee asianmukaisesti ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 223
Michaela Šojdrová, Anne Sander, Asim Ademov, Christine Schneider, Annie Schreijer-
Pierik, Simone Schmiedtbauer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tarkastelee syyskuuhun 
2020 mennessä uudelleen asetuksen (EU) 
2018/1999 2 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettua vuoteen 2030 ulottuvaa 
unionin ilmastotavoitetta 2 artiklan 
1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa ja 
tutkii vaihtoehtoja uudeksi vuodelle 2030 
asetettavaksi päästövähennystavoitteeksi, 
joka on 50–55 prosenttia vuoteen 1990 

3. Komissio tarkastelee syyskuuhun 
2020 mennessä uudelleen asetuksen (EU) 
2018/1999 2 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettua vuoteen 2030 ulottuvaa 
unionin ilmastotavoitetta 2 artiklan 
1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa ja 
tutkii vaihtoehtoja uudeksi vuodelle 2030 
asetettavaksi päästövähennystavoitteeksi, 
joka on 50–55 prosenttia vuoteen 1990 
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verrattuna. Jos komissio katsoo, että on 
tarpeen muuttaa kyseistä tavoitetta, se 
tekee asianmukaisesti ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

verrattuna. Jos komissio katsoo, että on 
tarpeen muuttaa kyseistä tavoitetta, se 
tekee asianmukaisesti ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Näiden 
ehdotusten on sisällettävä ehdotettuja 
muutoksia vaikutustenarviointitutkimus.

Or. en

Tarkistus 224
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 3 kohdassa tarkoitetun 
päästövähennystavoitteen täydentämiseksi 
ja 1 artiklassa vahvistetun 
lämpötilatavoitteen saavuttamisen 
varmistamiseksi komissio ehdottaa 
30 päivään joulukuuta 2021 mennessä 
unionin ja kansallisella tasolla vuotta 
2030 koskevaa tavoitetta luonnollisten 
nielujen aikaansaamia poistumista ja 
hiilidioksidin varastoinnista.
Tässä tavoitteessa otetaan huomioon 
unionin ennallistamis- ja tiukat 
suojelutavoitteet ja hyödynnetään EU:n 
hiilen sitoutumista lisäävää viljelyä 
koskevia ohjelmia, ekojärjestelmiä ja 
aluekohtaisia ja investointitoimia 
maaseudun kehittämisohjelmien 
puitteissa. Euroopan elpymisrahasto ja 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto 
ohjataan myös kohti kestävän siirtymän 
tukemista maankäyttöalalla, osana 
ilmastoon liittyviä menoja.

Or. en

Tarkistus 225
Manuel Bompard
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Unionin hiilijalanjäljen kasvu 
pysäytetään ja unioniin tuotaviin 
tavaroihin ja palveluihin liittyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä ja unioniin 
suuntautuvaan ilma- ja meriliikenteeseen 
liittyviä päästöjä vähennetään 30 päivästä 
syyskuuta 2021 alkaen, kunnes unionin 
hiilijalkajälki saadaan nollattua 
31 päivästä joulukuuta 2040 alkaen. 
Komissio arvioi 30 päivään kesäkuuta 
2021 mennessä, miten unionin 
lainsäädäntöä on muutettava tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi, mukaan 
lukien erityisesti mukauttamismekanismin 
käyttöönotto rajoilla, ja esittää muutokset 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Or. fr

Tarkistus 226
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Unionin kansainvälisten 
velvoitteiden valossa ja unionin viennistä 
johtuvien kasvihuonekaasupäästöjen 
jatkuvan vähentämisen varmistamiseksi 
komissio harkitsee 30 päivään syyskuuta 
2025 mennessä tavoitetta unionin 
viennistä johtuvien 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi vuoteen 2035 mennessä 
85 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna ja 
esittää aiheellisiksi katsomansa 
ehdotukset Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.
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Or. fr

Tarkistus 227
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä, miten unionin 
lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön 
unionin vuoteen 2030 ulottuva tavoite, 
olisi muutettava, jotta voidaan saavuttaa 
50–55 prosentin päästövähennykset 
vuoteen 1990 verrattuna ja saavuttaa 
2 artiklan 1 kohdassa asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite, ja harkitsee 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista, 
mukaan lukien lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen perussopimusten 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 228
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä, miten unionin 
lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön 
unionin vuoteen 2030 ulottuva tavoite, 
olisi muutettava, jotta voidaan saavuttaa 
50–55 prosentin päästövähennykset 
vuoteen 1990 verrattuna ja saavuttaa 
2 artiklan 1 kohdassa asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite, ja harkitsee 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista, 

4. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä, miten unionin 
lainsäädäntöä, jolla on merkitystä -
1 kohdassa esitettyyn unionin 
kasvihuonekaasupäästötaseeseen, 
mukaan lukien alakohtainen 
lainsäädäntö, unionin ulkoiset toimet ja 
unionin talousarvio, olisi muutettava, jotta 
voidaan saavuttaa kyseinen tase ja 
3 kohdassa asetettu unionin 2030 
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mukaan lukien lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen perussopimusten 
mukaisesti.

ilmastotavoite ja 1 kohdassa asetettu 
kasvihuonekaasupäästötavoite ja 
tarvittaessa hyväksyy 
lainsäädäntöehdotuksia perussopimusten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 229
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä, miten unionin 
lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön 
unionin vuoteen 2030 ulottuva tavoite, 
olisi muutettava, jotta voidaan saavuttaa 
50–55 prosentin päästövähennykset 
vuoteen 1990 verrattuna ja saavuttaa 2 
artiklan 1 kohdassa asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite, ja harkitsee 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista, 
mukaan lukien lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen perussopimusten 
mukaisesti.

4. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä, miten unionin 
lainsäädäntöä olisi muutettava, jotta 
voidaan saavuttaa 2 artiklan 1 kohdassa 
asetettu tavoite, joka koskee ekologisen 
jalanjäljen nollaamista, ja harkitsee 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista, 
mukaan lukien lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen perussopimusten 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 230
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä, miten unionin 
lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön 
unionin vuoteen 2030 ulottuva tavoite, olisi 
muutettava, jotta voidaan saavuttaa 50–

4. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä, miten unionin 
lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön 
unionin vuoteen 2030 ulottuva tavoite, olisi 
muutettava, ottaen huomioon taloudelliset, 
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55 prosentin päästövähennykset vuoteen 
1990 verrattuna ja saavuttaa 2 artiklan 
1 kohdassa asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite, ja harkitsee 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista, 
mukaan lukien lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen perussopimusten 
mukaisesti.

ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset 
vaikutukset, jotta voidaan saavuttaa 
2 artiklan 1 kohdassa asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite, ja harkitsee 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista, 
mukaan lukien lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen perussopimusten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 231
Veronika Vrecionová

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä, miten unionin 
lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön 
unionin vuoteen 2030 ulottuva tavoite, olisi 
muutettava, jotta voidaan saavuttaa 50–
55 prosentin päästövähennykset vuoteen 
1990 verrattuna ja saavuttaa 2 artiklan 
1 kohdassa asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite, ja harkitsee 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista, 
mukaan lukien lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen perussopimusten 
mukaisesti.

4. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä, miten unionin 
lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön 
unionin vuoteen 2030 ulottuva tavoite, olisi 
muutettava, jotta voidaan saavuttaa 40–
45 prosentin päästövähennykset vuoteen 
1990 verrattuna ja saavuttaa 2 artiklan 
1 kohdassa asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite, ja harkitsee 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista, 
mukaan lukien lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen perussopimusten 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä joulukuuta 
2018, energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusten (EY) N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 2012/27/EU ja 
2013/30/EU, neuvoston direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 2015/652 muuttamisesta sekä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 kumoamisesta.

Tarkistus 232
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Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä, miten unionin 
lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön 
unionin vuoteen 2030 ulottuva tavoite, 
olisi muutettava, jotta voidaan saavuttaa 
50–55 prosentin päästövähennykset 
vuoteen 1990 verrattuna ja saavuttaa 
2 artiklan 1 kohdassa asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite, ja harkitsee 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista, 
mukaan lukien lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen perussopimusten 
mukaisesti.

4. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä, miten kaikkea 
unionin lainsäädäntöä, jolla on merkitystä 
unionin vuoteen 2030 ulottuvan tavoitteen 
saavuttamisen kannalta, olisi muutettava, 
jotta voidaan saavuttaa vähintään 
65 prosentin päästövähennykset vuoteen 
1990 verrattuna ja saavuttaa 2 artiklan 
1 kohdassa asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite, ja toteuttaa 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen perussopimusten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 233
Eric Andrieu
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä, miten unionin 
lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön 
unionin vuoteen 2030 ulottuva tavoite, olisi 
muutettava, jotta voidaan saavuttaa 50–55 
prosentin päästövähennykset vuoteen 1990 
verrattuna ja saavuttaa 2 artiklan 1 
kohdassa asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite, ja harkitsee 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista, 
mukaan lukien lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen perussopimusten 
mukaisesti.

4. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä, miten unionin 
lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön 
unionin vuoteen 2030 ulottuva tavoite, olisi 
muutettava, jotta voidaan saavuttaa 65 
prosentin päästövähennykset vuoteen 1990 
verrattuna ja saavuttaa 2 artiklan 1 
kohdassa asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite, ja harkitsee 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista, 
mukaan lukien lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen perussopimusten 
mukaisesti.

Or. fr
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Tarkistus 234
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä, miten unionin 
lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön 
unionin vuoteen 2030 ulottuva tavoite, olisi 
muutettava, jotta voidaan saavuttaa 50–
55 prosentin päästövähennykset vuoteen 
1990 verrattuna ja saavuttaa 2 artiklan 
1 kohdassa asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite, ja harkitsee 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista, 
mukaan lukien lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen perussopimusten 
mukaisesti.

4. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä, miten unionin 
lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön 
unionin vuoteen 2030 ulottuva tavoite, olisi 
muutettava, jotta voidaan saavuttaa 
55 prosentin päästövähennykset vuoteen 
1990 verrattuna ja lisätä poistumia sekä 
saavuttaa 2 artiklan 1 kohdassa asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite, ja harkitsee 
muiden tarvittavien toimenpiteiden 
toteuttamista, mukaan lukien 
lainsäädäntöehdotusten hyväksyminen, 
mukaan lukien luonnonsuojelun ja 
ennallistamisen alalla perussopimusten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 235
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tämän artiklan ensimmäisessä 
kohdassa vahvistetun hiilijalanjäljen 
nollaamista koskevan tavoitteen 
saavuttamiseksi komissio esittää 
30 päivään kesäkuuta 2021 mennessä 
vuotta 2030 koskevan tavoitteen kaikista 
unionin loppukulutuksesta johtuvista 
päästölähteistä, myös biogeenisistä 
lähteistä, peräisin olevien 
metaanipäästöjen vähentämiseksi.
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Komissio esittää Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle 30 päivään kesäkuuta 2021 
mennessä kaikki aiheellisiksi katsomansa 
lainsäädäntöehdotukset kaikista unionin 
loppukulutuksesta johtuvista 
päästölähteistä, myös biogeenisistä 
lähteistä, peräisin olevien 
metaanipäästöjen vähentämiseksi 
pikaisesti kyseisen tavoitteen mukaisesti ja 
esittää metaania koskevan unionin 
suunnitelman asetuksen (EU) 2018/1999 
16 artiklan mukaisesti.
Ehdotettuihin toimenpiteisiin on 
sisällyttävä ainakin:
a) eläintiheyden vähentäminen hehtaaria 
kohden direktiivin 91/676/ETY 
mukaisesti;
b) kotieläintalouden tuotteiden tuotannon 
ja kulutuksen vähentäminen.

Or. fr

Tarkistus 236
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Tämän artiklan ensimmäisessä 
kohdassa vahvistetun hiilijalanjäljen 
nollaamista koskevan tavoitteen 
saavuttamiseksi komissio esittää 
30 päivään kesäkuuta 2021 mennessä 
vuoteen 2030 ulottuvan erityistavoitteen, 
joka koskee kaikista unionin 
loppukulutuksesta johtuvista 
päästölähteistä peräisin olevien 
typpioksiduulipäästöjen vähentämistä ja 
joka on tarpeen tämän artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun vuoteen 2030 
ulottuvan ilmastotavoitteen ja tämän 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun unionin 
hiilijalanjäljen nollaamista koskevan 
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tavoitteen saavuttamiseksi.
Komissio esittää Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle 30 päivään kesäkuuta 2021 
mennessä kaikki aiheellisiksi katsomansa 
lainsäädäntöehdotukset kaikista unionin 
loppukulutuksesta johtuvista 
päästölähteistä peräisin olevien 
typpioksiduulipäästöjen vähentämiseksi 
pikaisesti kyseisen tavoitteen mukaisesti ja 
esittää typpioksiduulia koskevan unionin 
strategisen suunnitelman.

Or. fr

Tarkistus 237
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. Tämän artiklan ensimmäisessä 
kohdassa vahvistetun hiilijalanjäljen 
nollaamista koskevan tavoitteen 
saavuttamiseksi komissio esittää 
30 päivään kesäkuuta 2021 mennessä 
vuoteen 2030 ulottuvan erityistavoitteen, 
joka koskee kaikista asetuksen (EU) 
2018/841 2 artiklassa luetelluista 
maankäyttöön liittyvistä tilinpitoluokista 
johtuvien hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistä ja joka on tarpeen tämän 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
vuoteen 2030 ulottuvan ilmastotavoitteen 
ja tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
unionin hiilijalanjäljen nollaamista 
koskevan tavoitteen saavuttamiseksi.
Komissio esittää Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle 30 päivään kesäkuuta 2021 
mennessä kaikki aiheellisiksi katsomansa 
lainsäädäntöehdotukset kaikista 
asetuksen (EU) 2018/841 2 artiklassa 
luetelluista maankäyttöön liittyvistä 
tilinpitoluokista johtuvien 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 
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pikaisesti kyseisen tavoitteen mukaisesti ja 
esittää kyseisiä päästöjä koskevan unionin 
strategisen suunnitelman.

Or. fr

Tarkistus 238
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos komissio katsoo aiheelliseksi 
asettaa vuoteen 2040 ulottuvan 
päästövähennystavoitteen, jonka 
tarkoituksena on saavuttaa 
ilmastoneutraalius vuoteen 2050 
mennessä, se tekee tätä koskevan 
lainsäädäntöehdotuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin 
perusteella 30 päivään syyskuuta 2028 
mennessä. Vaikutustenarvioinnissa on 
otettava huomioon 3 artiklan 3 kohdassa 
esitetyt perusteet.

Or. en

Tarkistus 239
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jos komissio katsoo aiheelliseksi 
asettaa vuodelle 2040 ja vuodelle 2050 
tavoitteita hiilinielujen poistamiseksi 
vuoteen 2050 mennessä, se tekee 
lainsäädäntöehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 30 päivään 
syyskuuta 2028 mennessä 
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yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin 
jälkeen. Vaikutustenarvioinnissa on 
otettava huomioon 3 artiklan 3 kohdassa 
esitetyt perusteet.

Or. en

Tarkistus 240
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. Jos komissio katsoo aiheelliseksi 
laatia puitteet maankäytöstä poistuvien 
kasvihuonekaasujen sertifioimiseksi, jotta 
voidaan saavuttaa ilmastoneutraalius 
vuoteen 2050 mennessä, se tekee tätä 
koskevan lainsäädäntöehdotuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tieteellisesti luotettaviin 
kirjanpitomenetelmiin perustuvan 
yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 241
Ivo Hristov

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4а. Komissio laatii viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta 2021 arvioinnin 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
tuonnista kolmansista maista niiden 
vaatimusten osalta, joita sovelletaan 
kyseisten kolmansien maiden tuottajiin ja 
jotka liittyvät ilmastonmuutoksen 
vaikutusten vähentämistä koskevan EU:n 
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politiikan tavoitteisiin.

Or. bg

Tarkistus 242
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio varmistaa päästöjä 
vähentävien parhaiden käytettävissä 
olevien tekniikoiden ja innovatiivisten 
ratkaisujen saatavuuden puuttumalla 
pikaisesti ja jatkuvasti oikeudellisiin 
esteisiin.

Or. en


