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Tarkistus 243
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

3 Kehityspolku ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi

3 Delegoitu säädös

Or. en

Tarkistus 244
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

3 Kehityspolku ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi

3 Vaikutustenarviointi

Or. en

Tarkistus 245
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kehityspolku ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi

Ekologisen jalanjäljen nollaamisen 
kehityspolun suunnittelu

Or. fr

Tarkistus 246
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

3 Kehityspolku ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi

3 Ilmastoneutraaliuden 
saavuttaminen

Or. en

Tarkistus 247
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
9 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään tätä 
asetusta vahvistamalla unionin tason 
kehityspolku 2 artiklan 1 kohdassa 
asetetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. 
Komissio tarkastelee kehityspolkua 
uudelleen kuuden kuukauden kuluessa 
kustakin Pariisin sopimuksen 14 
artiklassa tarkoitetusta 
maailmanlaajuisesta tilannekatsauksesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 248
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
9 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään tätä 
asetusta vahvistamalla unionin tason 

Poistetaan.
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kehityspolku 2 artiklan 1 kohdassa 
asetetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. 
Komissio tarkastelee kehityspolkua 
uudelleen kuuden kuukauden kuluessa 
kustakin Pariisin sopimuksen 14 
artiklassa tarkoitetusta 
maailmanlaajuisesta tilannekatsauksesta.

Or. en

Perustelu

Komission toimivallan siirtäminen ilmastoneutraaliuden kehityspolun vahvistamiseksi ei ole 
SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaista.

Tarkistus 249
Balázs Hidvéghi

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
9 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään tätä 
asetusta vahvistamalla unionin tason 
kehityspolku 2 artiklan 1 kohdassa 
asetetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. 
Komissio tarkastelee kehityspolkua 
uudelleen kuuden kuukauden kuluessa 
kustakin Pariisin sopimuksen 14 
artiklassa tarkoitetusta 
maailmanlaajuisesta tilannekatsauksesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 250
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
9 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään tätä 
asetusta vahvistamalla unionin tason 
kehityspolku 2 artiklan 1 kohdassa 
asetetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. 
Komissio tarkastelee kehityspolkua 
uudelleen kuuden kuukauden kuluessa 
kustakin Pariisin sopimuksen 14 
artiklassa tarkoitetusta 
maailmanlaajuisesta tilannekatsauksesta.

1. Politiikanalasta riippumatta on 
ymmärrettävä, että kaikki EU:n 
toimielimen sopimattomat pyynnöt, jotka 
koskevat perussopimuksissa määrättyjen 
toimivaltuuksien ylittävien 
toimivaltuuksien käyttämistä, on hylättävä 
tiukasti. Tämä koskee erityisesti 
komission pyyntöä, jonka mukaan sille 
annettaisiin valta määrätä 
perustavanlaatuisia päätöksiä 
delegoidulla lainsäädännöllä, jota 
parlamentilla ja neuvostolla olisi oikeus 
vastustaa vain jälkikäteen. Tällaista 
toimeenpanevan viranomaisen pyyntöä, 
joka koostuu suurelta osin vailla vaaleja 
olevista virkamiehistä ja jolla ei näin 
ollen ole riittävää demokraattista 
legitiimiyttä, ei voida hyväksyä. Sen sijaan 
perustavanlaatuiset päätökset, kuten 
mahdollisten päästövähennystavoitteiden 
asettaminen vuoteen 2030 mennessä tai 
sen jälkeen, ovat yksinomaan 
jäsenvaltioiden vastuulla ja siten unionin 
tasolla Eurooppa-neuvoston vastuulla.

Or. en

Tarkistus 251
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
9 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään tätä 
asetusta vahvistamalla unionin tason 
kehityspolku 2 artiklan 1 kohdassa asetetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. 
Komissio tarkastelee kehityspolkua 
uudelleen kuuden kuukauden kuluessa 
kustakin Pariisin sopimuksen 

1. Jokainen jäsenvaltio määrittää 
asetuksen (EU) N:o 2018/1999 
15 artiklassa tarkoitetun oman pitkän 
aikavälin strategiansa yhteydessä 
kehityspolun 2 artiklan 1 kohdassa 
asetetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä.
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14 artiklassa tarkoitetusta 
maailmanlaajuisesta tilannekatsauksesta.

Or. it

Tarkistus 252
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
9 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään tätä 
asetusta vahvistamalla unionin tason 
kehityspolku 2 artiklan 1 kohdassa 
asetetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. 
Komissio tarkastelee kehityspolkua 
uudelleen kuuden kuukauden kuluessa 
kustakin Pariisin sopimuksen 
14 artiklassa tarkoitetusta 
maailmanlaajuisesta tilannekatsauksesta.

1. Komissio laatii säännöllisesti 
luonteeltaan ohjeellisia ennusteohjelmia, 
joissa määritetään yleisiä tavoitteita, jotka 
koskevat unionin tason kehityspolkua 1 
artiklassa asetetun unionin ekologisen 
jalanjäljen nollaamisen tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 253
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
9 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään tätä 
asetusta vahvistamalla unionin tason 
kehityspolku 2 artiklan 1 kohdassa asetetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. 
Komissio tarkastelee kehityspolkua 

1. Komissio valmistelee ja toimittaa 
31 päivään joulukuuta 2020 mennessä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen 
mukaisesti kehityspolun, jonka mukaisesti 
unionin päästöt pysyvät 2 artiklan 1 
kohdassa asetetun kasvihuonekaasutaseen 
puitteissa, samalla kun saavutetaan 2 
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uudelleen kuuden kuukauden kuluessa 
kustakin Pariisin sopimuksen 14 
artiklassa tarkoitetusta 
maailmanlaajuisesta tilannekatsauksesta.

artiklan 3 kohdassa asetettu unionin 
vuoden 2030 ilmastotavoite ja 2 artiklan 1 
kohdassa asetettu kasvihuonekaasujen 
nettopäästöttömyyttä koskeva tavoite.

Or. en

Tarkistus 254
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
9 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään tätä 
asetusta vahvistamalla unionin tason 
kehityspolku 2 artiklan 1 kohdassa 
asetetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. 
Komissio tarkastelee kehityspolkua 
uudelleen kuuden kuukauden kuluessa 
kustakin Pariisin sopimuksen 14 artiklassa 
tarkoitetusta maailmanlaajuisesta 
tilannekatsauksesta.

1. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa 
vahvistetaan unionin tason kehityspolku 2 
artiklan 1 kohdassa ja 2 artiklan 3 
kohdassa asetettujen 
ilmastoneutraaliustavoitteiden 
saavuttamiseksi, sen jälkeen kun 2 
artiklan 4 kohdassa määritellyt 
arviointimenettelyt on saatu päätökseen. 
Komissio tarkastelee kehityspolkua 
uudelleen kuuden kuukauden kuluessa 
kustakin Pariisin sopimuksen 14 artiklassa 
tarkoitetusta maailmanlaajuisesta 
tilannekatsauksesta.

Or. en

Perustelu

Lainsäädäntöehdotus on asianmukainen väline tämän asetuksen keskeisten osien 
käsittelemiseksi.

Tarkistus 255
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta



AM\1207587FI.docx 9/118 PE653.805v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
9 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta 
vahvistamalla unionin tason kehityspolkua 
2 artiklan 1 kohdassa asetetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. 
Komissio tarkastelee kehityspolkua 
uudelleen kuuden kuukauden kuluessa 
kustakin Pariisin sopimuksen 14 artiklassa 
tarkoitetusta maailmanlaajuisesta 
tilannekatsauksesta.

1. Komissio esittää katsoessaan sen 
tarpeelliseksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yksityiskohtaisen 
vaikutustenarvioinnin jälkeen 
lainsäädäntöehdotuksen, jolla 
täydennetään tätä asetusta ehdottamalla 
unionin tason kehityspolkua 2 artiklan 
1 kohdassa asetetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. 
Komissio tarkastelee kehityspolkua 
uudelleen kuuden kuukauden kuluessa 
kustakin Pariisin sopimuksen 14 artiklassa 
tarkoitetusta maailmanlaajuisesta 
tilannekatsauksesta.

Or. en

Tarkistus 256
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
9 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään tätä 
asetusta vahvistamalla unionin tason 
kehityspolku 2 artiklan 1 kohdassa asetetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. 
Komissio tarkastelee kehityspolkua 
uudelleen kuuden kuukauden kuluessa 
kustakin Pariisin sopimuksen 14 artiklassa 
tarkoitetusta maailmanlaajuisesta 
tilannekatsauksesta.

1. Komissio esittää tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa 
vahvistetaan unionin tason kehityspolku 2 
artiklan 1 kohdassa asetetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. 
Komissio tarkastelee kehityspolkua 
uudelleen kuuden kuukauden kuluessa 
kustakin Pariisin sopimuksen 14 artiklassa 
tarkoitetusta maailmanlaajuisesta 
tilannekatsauksesta.

Or. fr

Tarkistus 257
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kehityspolun on alettava 2 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta vuoteen 
2030 ulottuvasta unionin 
ilmastotavoitteesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 258
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kehityspolun on alettava 2 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta vuoteen 
2030 ulottuvasta unionin 
ilmastotavoitteesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 259
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kehityspolun on alettava 2 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta vuoteen 
2030 ulottuvasta unionin 
ilmastotavoitteesta.

Poistetaan.

Or. en



AM\1207587FI.docx 11/118 PE653.805v01-00

FI

Tarkistus 260
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kehityspolun on alettava 2 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta vuoteen 
2030 ulottuvasta unionin 
ilmastotavoitteesta.

2. Nämä ennusteohjelmat kattavat 
viiden vuoden ajanjakson. Niissä 
määritetään unionin strategiset valinnat 
sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin 
tavoitteet ympäristöpolitiikan alueella ja 
niiden saavuttamiseksi tarvittavat keinot. 
Niihin sisältyvät tämän asetuksen 2 
artiklassa tarkoitetut 
strategiasuunnitelmat.

Or. fr

Tarkistus 261
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kehityspolun on alettava 2 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetusta vuoteen 2030 
ulottuvasta unionin ilmastotavoitteesta.

2. Kehityspolun on alettava asetuksen 
(EU) N:o 2018/1999 2 artiklan 
11 kohdassa tarkoitetusta vuoteen 2030 
ulottuvasta unionin ilmastotavoitteesta, 
siten kuin sitä on mahdollisesti muutettu 
tämän asetuksen 2 artiklan 3 kohdan 
nojalla.

Or. it

Tarkistus 262
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Kehityspolun on alettava 2 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetusta vuoteen 2030 
ulottuvasta unionin ilmastotavoitteesta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun on alettava 1 päivästä 
tammikuuta 2021, sen on sisällettävä 
vuosien 2025 ja 2035 välipisteet ja sen 
tavoitteena on oltava 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun unionin 
kasvihuonekaasubudjetin saavuttaminen 
samalla, kun saavutetaan 2 artiklan 3 
kohdassa asetettu vuoteen 2030 ulottuva 
unionin ilmastotavoite ja 2 artiklan 1 
kohdassa asetettu tavoite 
kasvihuonekaasujen nettopäästöjen 
vähentämisestä nollaan.

Or. en

Tarkistus 263
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Asettaessaan kehityspolkua 1 
kohdan mukaisesti komissio ottaa 
huomioon seuraavat seikat:

Poistetaan.

a) kustannustehokkuus ja taloudellinen 
tehokkuus
b) unionin talouden kilpailukyky;
c) paras käytettävissä oleva tekniikka;
d) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus ja toimitusvarmuus;
e) oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu 
jäsenvaltioiden välillä ja niiden sisällä;
f) tarve varmistaa 
ympäristönsuojelullinen tehokkuus ja 
edistyminen ajan mittaan;
g) investointitarpeet ja -mahdollisuudet;
h) tarve varmistaa oikeudenmukainen ja 
sosiaalisesti tasapuolinen siirtymä;
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i) kansainvälinen kehitys ja toteutetut 
toimet Pariisin sopimuksen pitkän 
aikavälin tavoitteiden ja 
ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen perimmäisen tavoitteen 
saavuttamiseksi;
j) paras saatavilla oleva ja uusin 
tieteellinen näyttö, mukaan lukien 
IPCC:n tuoreimmat raportit.

Or. en

Tarkistus 264
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Asettaessaan kehityspolkua 1 
kohdan mukaisesti komissio ottaa 
huomioon seuraavat seikat:

3. Tehdessään kattavan 
vaikutustenarvioinnin komissio ottaa 
huomioon seuraavat seikat:

Or. en

Tarkistus 265
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Asettaessaan kehityspolkua 1 
kohdan mukaisesti komissio ottaa 
huomioon seuraavat seikat:

3. Valmistellessaan 1 kohdassa 
määritettyjä yleisiä tavoitteita ja ohjelmia 
ja suunnatessaan näin kaikkien 
asianomaisten tahojen toimintaa ja 
määrittäessään unionin ja jäsenvaltioiden 
toiminnan, komission on otettava 
huomioon seuraavat seikat:

Or. fr
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Tarkistus 266
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Asettaessaan kehityspolkua 1 
kohdan mukaisesti komissio ottaa 
huomioon seuraavat seikat:

3. Arvioidessaan edistymistä kohti 
hiilineutraaliustavoitetta vuoden 2040 
päästövähennystavoitteen, vuosien 2040 
ja 2050 kasvihuonekaasupoistumia 
koskevien tavoitteiden ja 
kasvihuonekaasupoistumien 
sertifiointikehyksen kehittämisen suhteen 
komissio ottaa huomioon seuraavat seikat:

Or. en

Tarkistus 267
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Asettaessaan kehityspolkua 1 
kohdan mukaisesti komissio ottaa 
huomioon seuraavat seikat:

3. Ehdottaessaan kehityspolkua 1 
kohdan mukaisesti komissio ottaa 
huomioon seuraavat seikat:

Or. en

Tarkistus 268
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

-a) paras saatavilla oleva ja uusin 
tieteellinen näyttö, mukaan lukien 
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IPCC:n raportoimat tiedot, erityisesti 
jäljellä olevasta 
kasvihuonekaasubudjetista lämpötilan 
nousun rajoittamiseksi 1,5 
celsiusasteeseen esiteollisella kaudella 
vallinneeseen tasoon verrattuna ilman 
että tavoitetta ylitetään, UNEP:n vuotuiset 
päästö- ja tuotantokuiluraportit ja muut 
IPBESin raportoimat asiaankuuluvat 
tiedot;

Or. en

Tarkistus 269
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kustannustehokkuus ja 
taloudellinen tehokkuus;

a) 4 artiklassa vahvistetut koko 
unionin kasvihuonekaasujen ja 
kulutukselle välttämättömien resurssien 
vuotuiset enimmäismäärät;

Or. fr

Tarkistus 270
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kustannustehokkuus ja 
taloudellinen tehokkuus

a) kustannustehokkuus ja 
taloudellinen tehokkuus ottaen huomioon 
toimimattomuuden ja viivästyneiden 
ilmastotoimien taloudelliset, sosiaaliset ja 
ympäristöön liittyvät kustannukset;

Or. en
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Tarkistus 271
Manuel Bompard

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

Komission teksti Tarkistus

a a) kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisen mahdollistavien teknisten 
menetelmien ja uusien laitteiden 
käyttöönotto tuotantoprosessissa;

Or. fr

Tarkistus 272
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

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

Komission teksti Tarkistus

a a) tarve varmistaa elpyminen 
talouskriisistä covid-19-pandemian 
jälkeen;

Or. en

Tarkistus 273
Elsi Katainen, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, 
Atidzhe Alieva-Veli

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

Komission teksti Tarkistus

a a) aktiivisen ja kestävän 
metsänhoidon ja metsityksen hyödyt;

Or. en
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Perustelu

On tärkeää varmistaa raaka-aineiden kestävä tarjonta aktiivisesti ja kestävästi hoidetuista 
metsistä. Komission ehdotuksessa korostetut investointitarpeet, kilpailukyky ja 
ympäristönsuojelullinen tehokkuus ovat todella tärkeitä, ja niitä olisi sovellettava myös 
kiertobiotalouden näkökulmasta. EU:n on autettava vähentämään fossiilisia päästöjä 
jäsenvaltioissa, jotka ovat jäämässä jälkeen, ja edistettävä metsitystä sekä kestävää ja 
aktiivista metsätaloutta jäsenvaltioissa, jotka eivät ole vielä lisänneet metsävarojaan.

Tarkistus 274
Michal Wiezik

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

Komission teksti Tarkistus

a a) ilmastojärjestelmän ja 
ekosysteemien peruuttamattoman 
muutoksen kustannukset;

Or. en

Tarkistus 275
Petri Sarvamaa

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

Komission teksti Tarkistus

a a) tarve minimoida fossiilisten 
polttoaineiden käyttö;

Or. en

Tarkistus 276
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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

Komission teksti Tarkistus
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a a) elintarviketuotanto ja -turva sekä 
elintarvikkeiden kohtuuhintaisuus;

Or. en

Tarkistus 277
Manuel Bompard

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

Komission teksti Tarkistus

a b) kansainvälinen kehitys ja 
toteutetut toimet Pariisin sopimuksen 
pitkän aikavälin tavoitteiden ja 
ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen, biologista 
monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen sekä Yhdistyneiden 
kansakuntien aavikoitumisen estämisestä 
koskevan yleissopimuksen perimmäisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 278
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) unionin talouden kilpailukyky; b) paras saatavilla oleva ja uusin 
tieteellinen näyttö, mukaan lukien 
IPCC:n ja luonnon monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja käsittelevän 
hallitustenvälisen tiede- ja 
politiikkafoorumin tuoreimmat raportit;

Or. fr
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Tarkistus 279
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) unionin talouden kilpailukyky; b) unionin talouden kilpailukyky, 
työllisyyden kasvu ja säilyttäminen, 
erityisesti maataloudessa, sekä maaseutu- 
ja vuoristoalueiden ja syrjäisimpien 
alueiden kehittäminen;

Or. fr

Tarkistus 280
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) unionin talouden kilpailukyky; b) unionin talouden kilpailukyky, 
kiinnittäen erityistä huomiota 
mikroyrityksiin ja pk-yrityksiin, etenkin 
maatalousalalla toimiviin;

Or. it

Tarkistus 281
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) unionin talouden kilpailukyky; b) unionin talouden kilpailukyky 
kestävyyden sekä maailmanlaajuisten, 
unionin ja jäsenvaltioiden resurssien 
rajoissa;
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Or. en

Tarkistus 282
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) unionin talouden kilpailukyky; b) unionin talouden kilpailukyky, 
työpaikat ja tuotantojärjestelmien 
sopeuttaminen;

Or. fr

Tarkistus 283
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) unionin talouden kilpailukyky; b) unionin talouden kilpailukyky, 
yhteiskunnallinen muutos, kasvu ja 
työpaikat;

Or. en

Tarkistus 284
Dan-Ștefan Motreanu, Franc Bogovič, Anne Sander, Michaela Šojdrová, Asim Ademov, 
Petri Sarvamaa, Daniel Buda, Álvaro Amaro

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) unionin talouden kilpailukyky; b) unionin talouden kilpailukyky, 
kasvu ja työpaikat;

Or. en
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Perustelu

Nykyisen ehdotuksen on perustuttava Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa vahvistettuun 
uuteen kasvustrategiaan.

Tarkistus 285
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

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

Komission teksti Tarkistus

b a) nykyiset ja ennustetut talouden 
laskusuhdanteet, joiden syynä ovat 
työpaikkojen menetyksiin ja alueelliseen 
taantumaan johtavat symmetriset ja 
epäsymmetriset sokit;

Or. en

Tarkistus 286
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

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

Komission teksti Tarkistus

b a) elintarviketurva ja 
elintarviketuotannon taloudellinen 
kannattavuus;

Or. en

Tarkistus 287
Mazaly Aguilar

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

Komission teksti Tarkistus
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b a) elintarviketurva ja 
elintarvikkeiden tuotanto

Or. es

Tarkistus 288
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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

Komission teksti Tarkistus

b a) elintarviketurva ja -omavaraisuus;

Or. fr

Tarkistus 289
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paras käytettävissä oleva 
tekniikka;

c) elin- ja työolojen kohentamisen 
mahdollisuudet jäsenvaltioissa sekä näitä 
elinoloja uhkaavat vaarat;

Or. fr

Tarkistus 290
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paras käytettävissä oleva tekniikka; c) paras käytettävissä oleva tekniikka 
ja sen saatavuus markkinoilla, 
pyrkimyksenä lisätä sen myyntiä;
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Or. it

Tarkistus 291
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paras käytettävissä oleva tekniikka; c) paras käytettävissä oleva ja 
soveltamiskelpoinen tekniikka;

Or. fr

Tarkistus 292
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

c a) hiilenpoistovaihtoehtojen 
vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, 
terveisiin ja monimuotoisiin 
ekosysteemeihin ja EU:n kansalaisten 
elintarviketurvaan;

Or. en

Tarkistus 293
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus ja toimitusvarmuus;

d) tarve varmistaa kansainvälisessä 
ihmisoikeuslaissa vahvistettuja 
kansalaisoikeuksia sekä poliittisia, 
taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia 
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oikeuksia kunnioittava 
oikeudenmukainen siirtymä, ilman 
sukupuoleen liittyvää syrjintää;

Or. fr

Tarkistus 294
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus ja toimitusvarmuus;

d) ”energiatehokkuus etusijalle” -
periaate, energian kohtuuhintaisuus ja 
kestävyys sekä energiaturvallisuus, 
erityisesti sen varmistaminen, että 
fossiilisten polttoaineiden vaihtoehdot 
todella tehostavat hiilinieluja, suojelevat 
nieluelinympäristöjä eivätkä aiheuta 
suoria tai epäsuoria 
hiilidioksidikustannuksia;

Or. en

Tarkistus 295
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus ja toimitusvarmuus;

d) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus ja toimitusvarmuus 
kohtuullisin hinnoin, joita sovelletaan 
koko unionissa;

Or. it

Tarkistus 296
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Eric Andrieu
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

d a) maan kasvukuntoa ylläpitävän 
viljelyn periaatteet, kuten maatalouden 
ekosysteemien biologinen 
monimuotoisuus ja niiden erikoistumisen 
rajoittaminen sekä veden, typen, fosforin 
ja hiilen kiertojen optimointi;

Or. fr

Tarkistus 297
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

d a) unionin kansalaisten 
elintarviketurva ja kohtuuhintaiset 
elintarvikkeet mutta myös maatilojen 
kannattavuus ja viljelijöiden toimeentulo;

Or. en

Perustelu

Agroekologiset lähestymistavat voivat ylläpitää tuottavuutta ja toimia maatilojen tulojen 
kannalta suotuisasti. Tämä on sekä viljelijöitä että ilmastoa ja luonnon monimuotoisuutta 
hyödyttävä ratkaisu. (Viite: JD van der Ploeg et al., 2019.)

Tarkistus 298
Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d a) teknologianeutraalius ja 
jäsenvaltioiden oikeus määrittää 
energiayhdistelmänsä;

Or. en

Tarkistus 299
Dan-Ștefan Motreanu, Franc Bogovič, Anne Sander, Michaela Šojdrová, Asim Ademov, 
Daniel Buda, Simone Schmiedtbauer, Álvaro Amaro

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

Komission teksti Tarkistus

d a) kiertotalouden keskeisen osan eli 
biotalouden edistäminen;

Or. en

Perustelu

Biotalous edistää fossiilisten raaka-aineiden korvaamista uusiutuvilla resursseilla.

Tarkistus 300
Anne Sander

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

Komission teksti Tarkistus

d a) elintarviketurva ja laadukkaan 
ravinnon saatavuus kaikille;

Or. fr

Tarkistus 301
Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

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

Komission teksti Tarkistus

d a) elintarviketurva;

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan 15 kappaleen mukaisesti elintarviketurva olisi otettava huomioon 
kehityspolkua asetettaessa.

Tarkistus 302
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu 
jäsenvaltioiden välillä ja niiden sisällä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 303
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu 
jäsenvaltioiden välillä ja niiden sisällä;

e) oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu 
kaikkien jäsenvaltioiden välillä ja niiden 
sisällä;

Or. it

Tarkistus 304
Balázs Hidvéghi

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

Komission teksti Tarkistus

e a) jäsenvaltioiden suvereniteetti 
ilmastotavoitteiden 
saavuttamisskenaarioissa;

Or. en

Tarkistus 305
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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

Komission teksti Tarkistus

e a) ilmastotehokkaat 
viljelyjärjestelmät;

Or. en

Tarkistus 306
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tarve varmistaa 
ympäristönsuojelullinen tehokkuus ja 
edistyminen ajan mittaan;

f) ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen 
oikeudenmukaisuusperiaatteet, mukaan 
lukien yhteisen mutta eriytyneen vastuun 
periaate ja kunkin maan valmiudet;

Or. fr

Tarkistus 307
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tarve varmistaa 
ympäristönsuojelullinen tehokkuus ja 
edistyminen ajan mittaan;

f) tarve varmistaa 
ympäristönsuojelullinen tinkimättömyys ja 
vastata korkeintan mahdollisinta 
tavoitetasoa sekä edistyä ajan mittaan 
Pariisin sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 308
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tarve varmistaa 
ympäristönsuojelullinen tehokkuus ja 
edistyminen ajan mittaan;

f) tarve varmistaa 
ympäristönsuojelullinen kestävyys, 
pysäyttää luonnon monimuotoisuuden 
väheneminen ja edistyminen ajan mittaan 
sekä ennallistaa luonnon ekosysteemit;

Or. en

Tarkistus 309
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tarve varmistaa 
ympäristönsuojelullinen tehokkuus ja 
edistyminen ajan mittaan;

f) tarve varmistaa 
ympäristönsuojelullinen tehokkuus ja 
edistyminen ajan mittaan sekä ehkäistä 
ekosysteemeille aiheutuvia 
peruuttamattomia vahinkoja;
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Or. en

Tarkistus 310
Michal Wiezik

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

Komission teksti Tarkistus

f a) EU:n maankäytön, maankäytön 
muutoksen ja metsätalouden todelliset 
mahdollisuudet poistaa ja varastoida 
hiilidioksidia sekä synergiat luonnon 
monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 311
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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

Komission teksti Tarkistus

f a) elintarviketurva, elintarvikkeiden 
kohtuuhintaisuus ja tuotannon 
altistuminen;

Or. en

Tarkistus 312
Asger Christensen, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, 
Ulrike Müller, Martin Hlaváček

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

Komission teksti Tarkistus

f a) mahdollisen hiilivuodon 
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ehkäiseminen;

Or. en

Tarkistus 313
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) investointitarpeet ja -
mahdollisuudet;

g) toimimatta jättämisen tai 
riittämättömien toimien inhimilliset, 
sosiaaliset, ympäristöön liittyvät ja 
taloudelliset kustannukset;

Or. fr

Tarkistus 314
Dan-Ștefan Motreanu, Franc Bogovič, Anne Sander, Michaela Šojdrová, Asim Ademov, 
Álvaro Amaro

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) investointitarpeet ja -
mahdollisuudet;

g) investointitarpeet ja -
mahdollisuudet, mukaan luettuna 
unionilta saatavan taloudellisen tuen 
taso;

Or. en

Perustelu

Tarvitaan riittävästi taloudellista Euroopan unionin toimintapoliittisten välineiden kautta 
tarjottavaa tukea.

Tarkistus 315
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) investointitarpeet ja -
mahdollisuudet;

g) Investointitarpeet ja -
mahdollisuudet arvottomien 
omaisuuserien riskit huomioon ottaen;

Or. en

Tarkistus 316
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) investointitarpeet ja -
mahdollisuudet;

g) kaikki investointitarpeet ja -
mahdollisuudet;

Or. it

Tarkistus 317
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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

Komission teksti Tarkistus

g a) tarve tarjota ympäristöön liittyviä 
julkishyödykkeitä ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen ja siihen sopeutumisen sekä 
ympäristön suojelun ja parantamisen 
aloilla, mukaan lukien maatalous, 
maankäyttö ja metsätalous;

Or. en

Tarkistus 318
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Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

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

Komission teksti Tarkistus

g a) kiertotalouden, erityisesti 
biotalouden, edistäminen;

Or. en

Perustelu

Ilmastoneutraaliuden kannalta on ratkaisevan tärkeää, että fossiili-intensiiviset materiaalit 
korvataan uusiutuvilla, biopohjaisilla ja vähähiilisillä materiaaleilla.

Tarkistus 319
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) tarve varmistaa 
oikeudenmukainen ja sosiaalisesti 
tasapuolinen siirtymä;

h) tarve säilyttää ja ennallistaa 
luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemit;

Or. fr

Tarkistus 320
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) tarve varmistaa oikeudenmukainen 
ja sosiaalisesti tasapuolinen siirtymä;

h) tarve varmistaa oikeudenmukainen 
ja sosioekonomisesti tasapuolinen siirtymä 
jokaisessa jäsenvaltiossa kiinnittäen 
erityistä huomiota työttömyysasteeseen, 
talouskasvuun sekä palkkakehitykseen 
kaikilla alueilla, erityisesti maaseutu-, 
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syrjäisillä, saari- ja vuoristoalueilla;

Or. it

Tarkistus 321
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) tarve varmistaa oikeudenmukainen 
ja sosiaalisesti tasapuolinen siirtymä;

h) tarve varmistaa oikeudenmukainen 
ja sosiaalisesti tasapuolinen siirtymä 
erityisesti maaseutualueilla ja syrjäisillä 
alueilla, joihin siirtymäprosessi vaikuttaa;

Or. en

Tarkistus 322
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) tarve varmistaa oikeudenmukainen 
ja sosiaalisesti tasapuolinen siirtymä;

h) tarve varmistaa oikeudenmukainen 
ja sosiaalisesti tasapuolinen siirtymä sekä 
välttää kaupunki- ja maaseutualueiden 
väliset häiriöt;

Or. en

Tarkistus 323
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) tarve varmistaa oikeudenmukainen h) tarve varmistaa oikeudenmukainen 



AM\1207587FI.docx 35/118 PE653.805v01-00

FI

ja sosiaalisesti tasapuolinen siirtymä; ja sosiaalisesti tasapuolinen siirtymä myös 
maaseutualueilla;

Or. fr

Tarkistus 324
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

h a) unionin ja jäsenvaltioiden antama 
sitoumus pysäyttää luonnon 
monimuotoisuuden väheneminen ja 
kääntää tämä suuntaus sekä vähentää 
luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvia 
suoria paineita;

Or. en

Tarkistus 325
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kansainvälinen kehitys ja 
toteutetut toimet Pariisin sopimuksen 
pitkän aikavälin tavoitteiden ja 
ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen perimmäisen tavoitteen 
saavuttamiseksi;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 326
Thomas Waitz
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

i a) kansainvälinen solidaarisuus ja 
unionin vastuu sen historiallisista 
kasvihuonekaasupäästöistä.

Or. en

Tarkistus 327
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) paras saatavilla oleva ja uusin 
tieteellinen näyttö, mukaan lukien IPCC:n 
tuoreimmat raportit.

j) paras saatavilla oleva ja uusin 
tieteellinen näyttö sekä IPCC:n tuoreimmat 
raportit, lukuun ottamatta RCP8.5-
skenaarioon, toisin sanoen pahimpaan 
mahdolliseen skenaarioon, perustuvia 
malleja.

Or. it

Tarkistus 328
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) paras saatavilla oleva ja uusin 
tieteellinen näyttö, mukaan lukien IPCC:n 
tuoreimmat raportit.

j) paras saatavilla oleva ja uusin 
tieteellinen näyttö, mukaan lukien IPCC:n 
tuoreimmat raportit ja kattava 
sosioekonominen ja alakohtainen 
vaikutustenarviointi.

Or. en
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Tarkistus 329
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

j a) YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpano, unionin 
kansalaisten elintarviketurvan 
säilyttäminen ja unionin viljelijöiden 
omavaraisuuden ja unionin maatalouden 
omavaraisuuden saavuttaminen, 
ilmastonmuutokseen sopeutuminen, 
ilmastonmuutoksen sietokyvyn 
edistäminen sekä pienten panosten 
tuotantojärjestelmien ja vähäisten 
kasvihuonekaasupäästöjen edistäminen 
erityisesti käyttämällä agroekologisia 
lähestymistapoja sietokyvyn lisäämiseksi 
ja pitkän aikavälin tuottavuuden 
varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 330
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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

Komission teksti Tarkistus

j a) unionin kauppapolitiikan 
kohtalokkaat seuraukset ympäristölle, 
taloudelle ja työpaikoille;

Or. fr

Tarkistus 331
Carmen Avram
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta –j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) teknologianeutraalius ja 
jäsenvaltioiden oikeus määrittää 
energiayhdistelmänsä;

Or. en

Tarkistus 332
Carmen Avram

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j b) jäsenvaltioiden erilaiset kansalliset 
olot.

Or. en

Tarkistus 333
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komission avuksi tässä artiklassa 
tarkoitettujen ennusteohjelmien 
laatimisessa perustetaan 
ympäristösuunnittelun komitea, 
jäljempänä komitea. Komitean erityisenä 
tehtävänä on valmistella alustava ehdotus 
keskipitkän aikavälin ympäristöpolitiikan 
ohjelmaksi, jossa esitetään yhteenveto 
ympäristöpolitiikoista, joita jäsenvaltiot ja 
unionin toimielimet aikovat toteuttaa 
tarkasteltavan ajanjakson kuluessa ja 
jonka tavoitteena on näiden politiikkojen 
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koordinoinnin varmistaminen.
Komitean kokoonpano ja toiminta 
vahvistetaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston yhteisellä päätöksellä 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 
Komiteassa ovat erityisesti edustettuina 
tuottajia, työntekijöitä ja kuluttajia 
edustavat järjestöt sekä valtiosta 
riippumattomat ympäristöjärjestöt.

Or. fr

Tarkistus 334
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Alat, joita käsitellään ekologisen 

jalanjäljen nollaamiseen tähtäävän 
kehityspolun suunnittelussa

1. 30 päivästä kesäkuuta 2021 lähtien 
komissio vahvistaa 3 artiklassa 
tarkoitetun ennusteohjelman suunnittelun 
yhteydessä vuosittaiset enimmäismäärät 
koko unionin kasvihuonekaasuille ja 
kulutukselle välttämättömille resursseille 
siten, että ne ovat hiilijalanjäljen ja 
ekologisen jalanjäljen nollaamisen 
tavoitteiden mukaisia. Nämä vuosittaiset 
enimmäismäärät pienenevät vuosi 
vuodelta siten, että kavennetaan yhtäältä 
kasvihuonekaasujen määrän ja unionin 
kulutukseen tarvittavien resurssien välistä 
eroa ja toisaalta kasvihuonekaasujen 
määrän ja luonnollisten nielujen 
aikaansaamien poistumien kapasiteetin 
sekä unionin biologisesti tuottavien 
alueiden biokapasiteetin välistä eroa, 
kunnes unionin hiilijalanjälki on nollattu 
vuonna 2040 ja ekologinen jalanjälki 
vuonna 2050. 
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2. Komissio jakaa jäsenvaltioille ja 
talouden sektoreille tasapuoliset, 1 
kohdassa tarkoitettuihin enimmäismäärin 
liittyvät kiintiöt suositusten ja tutkimusten 
perusteella, jotka komitea on laatinut 
yhteistyössä yritysten, yrittäjäjärjestöjen ja 
työntekijöitä edustavien järjestöjen kanssa 
ja tiivisti koordinoidusti jäsenvaltioiden 
kanssa;
3. 30 päivästä kesäkuuta 2021 alkaen 
komissio määrittää jäsenvaltioiden 
hallituksia sekä tuottajia ja työntekijöitä 
edustavia järjestöjä kuullen tuotannon, 
kulutuksen, tuonnin ja viennin yleisiä 
tavoitteita sekä tuotantokapasiteetin 
pitkän aikavälin nykyaikaistamista ja 
suuntaamista koskevia yleisiä tavoitteita 
alakohtaisesti, mukaan lukien emoyhtiöt 
ja niiden suorat ja välilliset tytäryhtiöt, 
jotta noudatetaan 2 kohdassa tarkoitettuja 
kiintiöitä ja edistetään näin tavoitetta 
nollata unionin ekologinen jalanjälki 
vuoteen 2050 mennessä.
4. Varmistaakseen, että 2 kohdassa 
tarkoitettuja kiintiöitä noudatetaan, 
komissio käyttää ensisijaisesti välillisiä 
toimintatapoja, ja erityisesti yhteistyötä 
jäsenvaltioiden hallitusten kanssa, 
vaikuttaakseen unionin yleiseen 
kulutukseen.

Or. fr

Tarkistus 335
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Unionin hiilestä irtautumista koskeva 

etenemissuunnitelma
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1. Komissio hyväksyy viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta 2021 ja sen jälkeen 
joka viides vuosi unionin 
etenemissuunnitelman 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi kaikilla aloilla ja 
luonnollisten nielujen aikaansaamien 
poistumien tehostamiseksi 2 artiklassa 
vahvistettujen unionin ilmastotavoitteiden 
mukaisesti.
2. Unionin hiilestä irtautumista koskeva 
etenemissuunnitelma kattaa 
päästövähennykset ja poistumien 
tehostamisen yksittäisillä aloilla, mukaan 
lukien:
a) energia;
b) rakennukset (asuinrakennukset ja 
palvelusektorin rakennukset);
c) liikenne;
d) teollisuus;
e) maatalous;
f) jätteet;
g) maankäyttö, maankäytön muutos ja 
metsätalous (LULUCF).
3. Unionin hiilestä irtautumista koskevaa 
etenemissuunnitelmaa laatiessaan 
komissio tarkastelee 3 artiklassa säädettyä 
kehityspolkua, mukaan lukien 3 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetut eri osat.

Or. en

Tarkistus 336
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Francesca Donato

Ehdotus asetukseksi
4 artiklan 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asian parissa toimivien unionin 
toimielinten ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että edistytään jatkuvasti 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että edistytään jatkuvasti pyrkimyksessä 
parantaa sopeutumiskykyä, vahvistaa 
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pyrkimyksessä parantaa sopeutumiskykyä, 
vahvistaa kykyä joustavasti mukautua 
muuttuvaan ilmastoon ja vähentää alttiutta 
ilmastonmuutokselle Pariisin sopimuksen 
7 artiklan mukaisesti.

kykyä joustavasti mukautua muuttuvaan 
ilmastoon ja vähentää alttiutta 
ilmastonmuutokselle Pariisin sopimuksen 
7 artiklan mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 337
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
4 artiklan 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asian parissa toimivien unionin 
toimielinten ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että edistytään jatkuvasti 
pyrkimyksessä parantaa sopeutumiskykyä, 
vahvistaa kykyä joustavasti mukautua 
muuttuvaan ilmastoon ja vähentää alttiutta 
ilmastonmuutokselle Pariisin sopimuksen 7 
artiklan mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden ja asian parissa 
toimivien unionin toimielinten on 
varmistettava, että edistytään jatkuvasti 
pyrkimyksessä parantaa sopeutumiskykyä, 
vahvistaa kykyä joustavasti mukautua 
muuttuvaan ilmastoon ja vähentää alttiutta 
ilmastonmuutokselle Pariisin sopimuksen 7 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 338
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
4 artiklan 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asian parissa toimivien unionin 
toimielinten ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että edistytään jatkuvasti 
pyrkimyksessä parantaa sopeutumiskykyä, 
vahvistaa kykyä joustavasti mukautua 
muuttuvaan ilmastoon ja vähentää alttiutta 
ilmastonmuutokselle Pariisin sopimuksen 7 
artiklan mukaisesti.

1. Unionin ekologisen jalanjäljen 
nollaamiseen tähtäävän kehityspolun 
suunnittelun yhteydessä asian parissa 
toimivien unionin toimielinten ja 
jäsenvaltioiden on varmistettava myös, että 
edistytään jatkuvasti pyrkimyksessä 
parantaa sopeutumiskykyä, vahvistaa 
kykyä joustavasti mukautua muuttuvaan 
ilmastoon ja vähentää alttiutta 
ilmastonmuutokselle Pariisin sopimuksen 7 
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artiklan mukaisesti tavoilla, jotka 
säilyttävät tai ennallistavat ekosysteemit ja 
luonnon monimuotoisuuden.

Or. fr

Tarkistus 339
Michaela Šojdrová, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Christine Schneider

Ehdotus asetukseksi
4 artiklan 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asian parissa toimivien unionin 
toimielinten ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että edistytään jatkuvasti 
pyrkimyksessä parantaa sopeutumiskykyä, 
vahvistaa kykyä joustavasti mukautua 
muuttuvaan ilmastoon ja vähentää alttiutta 
ilmastonmuutokselle Pariisin sopimuksen 7 
artiklan mukaisesti.

1. Asian parissa toimivien unionin 
toimielinten ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että edistytään jatkuvasti 
pyrkimyksessä parantaa sopeutumiskykyä, 
vahvistaa kykyä joustavasti mukautua 
muuttuvaan ilmastoon ja vähentää alttiutta 
ilmastonmuutokselle Pariisin sopimuksen 7 
artiklan mukaisesti, ja niiden on 
varmistettava riittävä oma 
elintarviketuotanto unionissa säilyttäen 
samalla elintarviketurvan tiukat 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 340
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Asian parissa toimivat unionin 
toimielimet ja jäsenvaltiot toteavat, että 
maatalous on strategisesti tärkeä 
elintarviketurvan kannalta ja että sillä on 
keskeinen asema ilmastoneutraaliuteen 
tähtäävässä pitkän aikavälin strategiassa 
ja että sen kyvyn sitoa hiiltä maaperään 
on oltava perustettavan järjestelmän 
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tärkeä osa.

Or. fr

Tarkistus 341
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio hyväksyy viimeistään 31 
päivänä tammikuuta 2021 ja sen jälkeen 
joka viides vuosi päivitetyn 
ilmastonmuutokseen sopeutumista 
koskevan EU:n strategian.

Or. en

Tarkistus 342
Ivo Hristov

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laadittava ja 
pantava täytäntöön sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat, jotka sisältävät kattavat 
riskinhallintakehykset ja jotka perustuvat 
vakaisiin ilmastoa ja alttiutta koskeviin 
perustasoihin ja edistymisen arviointeihin.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava ja 
pantava täytäntöön sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat, jotka sisältävät kattavat 
riskinhallintakehykset ja jotka perustuvat 
vakaisiin ilmastoa ja alttiutta koskeviin 
perustasoihin ja edistymisen arviointeihin, 
sekä näiden strategioiden ja 
suunnitelmien vaikutuksiin liittyvät 
alakohtaiset analyysit ja keskipitkän 
aikavälin ennusteet.

Or. bg

Tarkistus 343
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Eric Andrieu
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laadittava ja 
pantava täytäntöön sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat, jotka sisältävät kattavat 
riskinhallintakehykset ja jotka perustuvat 
vakaisiin ilmastoa ja alttiutta koskeviin 
perustasoihin ja edistymisen arviointeihin.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava ja 
pantava täytäntöön unionin 
kauppastrategian perusteella ja ilmaston 
hyväksi sopeutumisstrategiat ja -
suunnitelmat, jotka sisältävät kattavat 
riskinhallintakehykset ja jotka perustuvat 
vakaisiin ilmastoa ja alttiutta koskeviin 
perustasoihin ja edistymisen arviointeihin.

Or. fr

Tarkistus 344
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laadittava ja 
pantava täytäntöön sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat, jotka sisältävät kattavat 
riskinhallintakehykset ja jotka perustuvat 
vakaisiin ilmastoa ja alttiutta koskeviin 
perustasoihin ja edistymisen arviointeihin.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava ja 
pantava täytäntöön sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat, jotka säilyttävät tai 
ennallistavat ekosysteemit ja luonnon 
monimuotoisuuden ja jotka sisältävät 
kattavat riskinhallintakehykset ja jotka 
perustuvat vakaisiin ilmastoa ja alttiutta 
koskeviin perustasoihin ja edistymisen 
arviointeihin.

Or. fr

Tarkistus 345
Dan-Ștefan Motreanu, Franc Bogovič, Anne Sander, Michaela Šojdrová, Asim Ademov, 
Petri Sarvamaa, Daniel Buda, Simone Schmiedtbauer, Álvaro Amaro

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta



PE653.805v01-00 46/118 AM\1207587FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laadittava ja 
pantava täytäntöön sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat, jotka sisältävät kattavat 
riskinhallintakehykset ja jotka perustuvat 
vakaisiin ilmastoa ja alttiutta koskeviin 
perustasoihin ja edistymisen arviointeihin.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava ja 
pantava täytäntöön sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat, jotka sisältävät kattavat 
riskinhallintakehykset ja jotka perustuvat 
vakaisiin ilmastoa ja alttiutta koskeviin 
perustasoihin ja edistymisen arviointeihin 
eivätkä vaaranna elintarviketurvaa.

Or. en

Perustelu

Euroopan ilmastolainsäädännössä on säädettävä ilmastonmuutokseen sopeutumisesta 
elintarviketurvaa vaarantamatta. Covid-19-kriisi on osoittanut, että ilmastoneutraaliuden 
saavuttamisen on taattava kaikille kansalaisille kohtuuhintainen elintarvikehuolto.

Tarkistus 346
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Asian parissa toimivien unionin 
toimielinten ja jäsenvaltioiden on 
tunnustettava unionin elintarviketurvan 
merkitys ensisijaisesti sen kansalaisille 
mahdollistaen samalla sen, että 
kehitetään kolmansien maiden 
elintarviketurvaa, sekä maatalousalan 
kriittinen altistuminen 
ilmastonmuutoksen vaikutuksille ja sen 
suuret mahdollisuudet 
ilmastonmuutoksen ilmastovaikutusten 
lieventämisessä erityisesti vähentämällä 
energiavaltaisia ja taloudellisesti kalliita 
tuotantopanoksia, ja puuttumalla 
varsinkin soijan ja palmuöljyn tuontiin 
liittyvään metsäkatoon sekä 
energiakasveihin liittyvään välittömään ja 
välilliseen maankäytön muutokseen. 
Unionin ja jäsenvaltioiden on 
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helpotettava viljelijöiden sopeutumista 
ilmastonmuutokseen ja edistettävä kykyä 
mukautua joustavasti muuttuvaan 
ilmastoon sekä vähäisen 
tuotantopanoksen tuotantojärjestelmiä, 
joissa syntyy vain vähän 
kasvihuonekaasupäästöjä ja hiiltä otetaan 
paljon talteen, erityisesti monimuotoisilla 
agroekologisilla lähestymistavoilla, joilla 
on myös hyödyllisiä biologisia ja 
sosiaalisia vaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 347
Eric Andrieu
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Pannakseen täytäntöön 3 
artiklassa määritetyn kehityspolun 
komissio ja jäsenvaltiot käyttävät 
sopeutumisstrategioissa ja -
suunnitelmissa kaikkia käytettävissä 
olevia talouspolitiikan välineitä sikäli 
kuin ne ovat tarkoituksenmukaisia ja 
oikeassa suhteessa tavoitteisiin nähden. 
Näihin välineisiin kuuluvat erityisesti 
seuraavat:
a) korvaus unionin rajoilla, erityisesti 
hiilestä
b) epäpuhtauspäästökiintiöt
c) tuotanto- tai kulutuskiintiöt ja -luvat
d) epäpuhtauksia tuottavan toiminnan 
enimmäismäärä maantieteellistä yksikköä 
kohti
e) verot ja tuet
f) investointiavustukset
g) vähimmäishinta
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h) kuluttajille suunnatut tiedotustoimet
i) kestävien korvaavien tuotteiden 
kysynnän edistäminen.

Or. fr

Tarkistus 348
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio hyväksyy unionin 
laajuisia unionin sisäisiä 
päästövähennyksiä ja luonnollisten 
nielujen aikaansaamia poistumia 
koskevan etenemissuunnitelman, jossa 
eritellään unionin talouden eri alan, 
muun muassa maatalous ja 
maailmanlaajuinen elintarviketurva.

Or. en

Tarkistus 349
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Kussakin alakohtaisessa 
etenemissuunnitelmassa olisi ilmoitettava 
kullekin alalle mahdollisimman 
varhainen päivämäärä, johon mennessä 
sen on vähennettävä 
kasvihuonekaasupäästönsä lähes nollaan, 
ja yksilöitävä siihen liittyvät esteet ja 
mahdollisuudet sekä tämän päämäärän 
saavuttamiseksi tarvittavat teknologiset 
ratkaisut ja investoinnit.
Sekä unionin että alakohtaiset 
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etenemissuunnitelmat on asetettava 
julkisesti saataville.

Or. en

Tarkistus 350
Asger Christensen, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, 
Ulrike Müller, Martin Hlaváček

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio laatii joukon 
indikaattoreita, joilla arvioidaan 
yhteiskunnan, ympäristön ja talouden 
sietokykyä ilmastonmuutokseen nähden. 
Euroopan ympäristökeskuksen on 
avustettava komissiota näiden 
indikaattorien laatimisessa vuotuisen 
työohjelmansa mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 351
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Maatalouden neuvontapalveluille 
on annettava rahoitusta, jotta ne voivat 
tarjota tietoa ja jakaa viljelijöiden kanssa 
parhaita käytäntöjä, joiden avulla he 
voivat mukautua ilmastonmuutoksen 
aiheuttamiin haasteisiin, kuten 
kuivuuteen ja tulviin.

Or. en
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Tarkistus 352
Petri Sarvamaa

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Asianomaisten unionin 
toimielinten ja jäsenvaltioiden on 
tunnustettava kestävän ja aktiivisen 
metsänhoidon merkitys raaka-aineiden 
kestävän tarjonnan varmistamisessa 
siirryttäessä kiertobiotalouteen.

Or. en

Tarkistus 353
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Kaikilla hiilidioksidin 
hyvitysjärjestelmillä on varmistettava, että 
ilmastotoimilla ei ole kielteisiä 
vaikutuksia biologiseen 
monimuotoisuuteen, ympäristöön tai 
yhteiskuntaan eikä kansanterveyteen. 
Kaikkien elintarvikkeita ja maanviljelyä 
koskevien sertifiointijärjestelmien on 
perustuttava vertaisarvioituun 
tutkimukseen, ja komissio 
puolueettomana tahona arvioi ja hyväksyy 
ne. Kaikkien järjestelmien on oltava 
julkisesti rahoitettuja, niihin ei saa liittyä 
eturistiriitoja, ja ne on asetettava julkisen 
valvonnan kohteeksi.

Or. en

Tarkistus 354
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Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

5 Unionin edistymisen ja 
toimenpiteiden arviointi

5 Edistymisen ja toimenpiteiden 
arviointi järkevän ympäristöpolitiikan 
kannalta

Or. en

Tarkistus 355
Sylvia Limmer, Ivan David

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi 30 päivään syyskuuta 
2023 mennessä ja sen jälkeen viiden 
vuoden välein yhdessä asetuksen (EU) 
2018/1999 29 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin kanssa seuraavia:

Asetuksen (EU) 2018/1999 tarkistamisen 
yhteydessä, joka olisi toteutettava 
aikaisemmin mukauttamalla Eurooppa-
neuvoston päätelmiä, on myös otettava 
uudelleen käyttöön siihen sisältyvät 
arviointi- ja raportointimekanismit. 
Uuden kehyksen on 1 artiklan ja 2 
artiklan 1 kohdan mukaisesti perustuttava 
järkevän ympäristöpolitiikan 
periaatteisiin.

Or. en

Tarkistus 356
Manuel Bompard

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi 30 päivään syyskuuta 
2023 mennessä ja sen jälkeen viiden 
vuoden välein yhdessä asetuksen (EU) 

Komissio arvioi ennusteohjelman 
suunnittelun yhteydessä 30 päivästä 
syyskuuta 2022 lähtien ja sen jälkeen 
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2018/1999 29 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin kanssa seuraavia:

viiden vuoden välein yhdessä asetuksen 
(EU) 2018/1999 29 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin kanssa seuraavia:

Or. fr

Tarkistus 357
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi 30 päivään syyskuuta 
2023 mennessä ja sen jälkeen viiden 
vuoden välein yhdessä asetuksen (EU) 
2018/1999 29 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin kanssa seuraavia:

Komissio arvioi 30 päivään syyskuuta 
2023 mennessä ja sen jälkeen kahden 
vuoden välein yhdessä asetuksen (EU) 
2018/1999 29 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin kanssa seuraavia:

Or. en

Tarkistus 358
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi 30 päivään syyskuuta 
2023 mennessä ja sen jälkeen viiden 
vuoden välein yhdessä asetuksen (EU) 
2018/1999 29 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin kanssa seuraavia:

Komissio arvioi 30 päivään kesäkuuta 
2021 mennessä ja sen jälkeen viiden 
vuoden välein yhdessä asetuksen (EU) 
2018/1999 29 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin kanssa seuraavia:

Or. en

Tarkistus 359
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
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5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen 
edistyminen 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun kehityspolun mukaisesti 
ilmaistuna;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 360
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen 
edistyminen 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun kehityspolun mukaisesti 
ilmaistuna;

a) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen ja 
yksilöllinen edistyminen talouden 
sektoreittain 2 artiklassa vahvistettujen 
hiilijalanjäljen ja ekologisen jalanjäljen 
nollaamisen tavoitteiden saavuttamisessa 
ja 3 ja 4 artiklassa määritetyssä 
ennusteohjelmassa suunnitellun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna;

Or. fr

Tarkistus 361
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen 
edistyminen 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun kehityspolun mukaisesti 

a) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen 
edistyminen 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa;
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ilmaistuna;

Or. en

Tarkistus 362
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen 
edistyminen 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun kehityspolun mukaisesti 
ilmaistuna;

a) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen 
edistyminen 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa;

Or. it

Tarkistus 363
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen 
edistyminen 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun kehityspolun mukaisesti 
ilmaistuna;

a) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen ja 
kansallinen edistyminen 2 artiklassa 
vahvistettujen unionin ilmastotavoitteiden 
saavuttamisessa 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun kehityspolun mukaisesti 
ilmaistuna;

Or. en

Tarkistus 364
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ehdotus asetukseksi
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5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen 
edistyminen 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun kehityspolun mukaisesti 
ilmaistuna;

a) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen 
edistyminen 2 artiklassa vahvistettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 3 artiklassa 
tarkoitetun kehityspolun mukaisesti 
ilmaistuna;

Or. en

Tarkistus 365
Sylvia Limmer, Ivan David

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

Komission teksti Tarkistus

b) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen 
edistyminen 4 artiklassa tarkoitetussa 
sopeutumisessa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 366
Manuel Bompard

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

Komission teksti Tarkistus

b) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen 
edistyminen 4 artiklassa tarkoitetussa 
sopeutumisessa.

b) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen ja 
yksilöllinen edistyminen 4 artiklassa 
tarkoitetussa sopeutumisessa.

Or. fr

Tarkistus 367
Thomas Waitz
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

b) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen 
edistyminen 4 artiklassa tarkoitetussa 
sopeutumisessa.

b) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen ja 
yksilöllinen edistyminen 4 artiklassa 
tarkoitetussa sopeutumisessa.

Or. en

Tarkistus 368
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta– 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa kyseisen arvioinnin 
päätelmät ja energiaunionin tilaa 
koskevan katsauksen, joka on laadittu 
kyseisenä kalenterivuonna asetuksen 
(EU) 2018/1999 35 artiklan mukaisesti, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 369
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta– 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa kyseisen arvioinnin 
päätelmät ja energiaunionin tilaa koskevan 
katsauksen, joka on laadittu kyseisenä 
kalenterivuonna asetuksen (EU) 2018/1999 
35 artiklan mukaisesti, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Komissio toimittaa kyseisen arvioinnin 
päätelmät ja energiaunionin tilaa koskevan 
katsauksen, joka on laadittu kyseisenä 
kalenterivuonna asetuksen (EU) 2018/1999 
35 artiklan mukaisesti, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja asettaa ne 
julkisesti saataville.
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Or. en

Tarkistus 370
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tarkastelee uudelleen 30 
päivään syyskuuta 2023 mennessä ja sen 
jälkeen viiden vuoden välein uudelleen 
seuraavia:

Poistetaan.

a) unionin toimenpiteiden 
johdonmukaisuus 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
kanssa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna;
b) unionin toimenpiteiden riittävyys 4 
artiklassa tarkoitetun sopeutumisen 
edistymisen varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 371
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tarkastelee uudelleen 30 
päivään syyskuuta 2023 mennessä ja sen 
jälkeen viiden vuoden välein uudelleen 
seuraavia:

2. Komissio tarkastelee uudelleen 
ennusteohjelman suunnittelun yhteydessä 
30 päivään syyskuuta 2023 mennessä ja 
sen jälkeen viiden vuoden välein uudelleen 
seuraavia:

Or. fr

Tarkistus 372
Thomas Waitz
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tarkastelee uudelleen 30 
päivään syyskuuta 2023 mennessä ja sen 
jälkeen viiden vuoden välein uudelleen 
seuraavia:

2. Komissio tarkastelee uudelleen 30 
päivään syyskuuta 2023 mennessä ja sen 
jälkeen kahden vuoden välein uudelleen 
seuraavia:

Or. en

Tarkistus 373
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tarkastelee uudelleen 30 
päivään syyskuuta 2023 mennessä ja sen 
jälkeen viiden vuoden välein uudelleen 
seuraavia:

2. Komissio tarkastelee uudelleen 30 
päivään kesäkuuta 2021 mennessä ja sen 
jälkeen viiden vuoden välein uudelleen 
seuraavia:

Or. en

Tarkistus 374
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) unionin toimenpiteiden 
johdonmukaisuus 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
kanssa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna;

a) unionin toimenpiteiden 
johdonmukaisuus 2 artiklassa 
vahvistettujen hiilijalanjäljen ja 
ekologisen jalanjäljen nollaamisen 
tavoitteiden kanssa ja 3 ja 3 a artiklassa 
määritetyssä ennusteohjelmassa 
suunnitellun kehityspolun mukaisesti 
ilmaistuna;
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Or. fr

Tarkistus 375
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) unionin toimenpiteiden 
johdonmukaisuus 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
kanssa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna;

a) unionin toimenpiteiden ja 
politiikkojen, mukaan lukien alakohtaisen 
lainsäädännön, unionin ulkoisten toimien 
ja unionin talousarvion, johdonmukaisuus 
2 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen 
unionin ilmastotavoitteiden kanssa 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna;

Or. en

Tarkistus 376
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) unionin toimenpiteiden 
johdonmukaisuus 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
kanssa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna;

a) unionin toimenpiteiden 
johdonmukaisuus 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 377
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

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

a) unionin toimenpiteiden 
johdonmukaisuus 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
kanssa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna;

a) unionin toimenpiteiden 
johdonmukaisuus 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
kanssa;

Or. it

Tarkistus 378
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) unionin toimenpiteiden 
johdonmukaisuus 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
kanssa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna;

a) unionin toimenpiteiden 
johdonmukaisuus 2 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden kanssa 3 
artiklassa tarkoitetun kehityspolun 
mukaisesti ilmaistuna;

Or. en

Tarkistus 379
Mazaly Aguilar

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) unionin toimenpiteiden 
johdonmukaisuus 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
kanssa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna;

a) unionin toimenpiteiden 
johdonmukaisuus 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
kanssa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna ja 
unionin strategisten alojen, kuten 
maatalouden, taloudellinen kannattavuus;

Or. es
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Tarkistus 380
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) unionin toimenpiteiden riittävyys 4 
artiklassa tarkoitetun sopeutumisen 
edistymisen varmistamiseksi.

b) unionin toimenpiteiden ja 
politiikkojen, mukaan lukien 
alakohtainen lainsäädäntö, unionin 
ulkoinen toiminta ja unionin talousarvio, 
riittävyys 4 artiklassa tarkoitetun 
sopeutumisen edistymisen 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 381
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) unionin toimenpiteiden riittävyys 4 
artiklassa tarkoitetun sopeutumisen 
edistymisen varmistamiseksi.

b) unionin toimenpiteiden ja 
rahoituksen riittävyys 4 artiklassa 
tarkoitetun sopeutumisen edistymisen 
varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 382
Mazaly Aguilar

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

Komission teksti Tarkistus

b a) unionin toimenpiteiden 
myötävaikutus ja lisäarvo covid-19-taudin 
aiheuttamasta talouskriisistä 



PE653.805v01-00 62/118 AM\1207587FI.docx

FI

selviämisessä.

Or. es

Tarkistus 383
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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

Komission teksti Tarkistus

b a) unionin kauppapolitiikan 
johdonmukaisuus tässä asetuksessa 
määritetyn ympäristötavoitteen kanssa.

Or. fr

Tarkistus 384
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio toteaa 1 ja 2 
kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
perusteella, että unionin toimenpiteet 
eivät ole 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
mukaisia tai että ne eivät riitä 
varmistamaan edistymistä 4 artiklassa 
tarkoitetussa sopeutumisessa tai että 
edistyminen joko 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa tai 4 artiklassa 
tarkoitetussa sopeutumisessa on 
riittämätöntä, se toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet perussopimusten mukaisesti 
samaan aikaan 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun kehityspolun 
uudelleentarkastelun kanssa.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 385
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio toteaa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin perusteella, että 
unionin toimenpiteet eivät ole 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
että ne eivät riitä varmistamaan edistymistä 
4 artiklassa tarkoitetussa sopeutumisessa 
tai että edistyminen joko 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa tai 4 artiklassa 
tarkoitetussa sopeutumisessa on 
riittämätöntä, se toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet perussopimusten mukaisesti 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun uudelleentarkastelun 
hetkellä.

3. Jos komissio toteaa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin perusteella, että 
unionin toimenpiteet eivät ole 2 artiklassa 
vahvistettujen hiilijalanjäljen ja 
ekologisen jalanjäljen nollaamisen 
tavoitteiden mukaisia tai että ne eivät riitä 
varmistamaan edistymistä 4 artiklassa 
tarkoitetussa sopeutumisessa tai että 
edistyminen joko hiilijalanjäljen ja 
ekologisen jalanjäljen nollaamisen 
tavoitteiden ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa tai 4 artiklassa 
tarkoitetussa sopeutumisessa on 
riittämätöntä, se toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet perussopimusten mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 386
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio toteaa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin perusteella, että 
unionin toimenpiteet eivät ole 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
että ne eivät riitä varmistamaan edistymistä 
4 artiklassa tarkoitetussa sopeutumisessa 
tai että edistyminen joko 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa tai 4 artiklassa 

3. Jos komissio toteaa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin perusteella, että 
unionin toimenpiteet eivät ole 2 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden mukaisia tai 
että ne eivät riitä varmistamaan edistymistä 
4 artiklassa tarkoitetussa sopeutumisessa 
tai että edistyminen joko 
ilmastoneutraaliustavoitteiden 
saavuttamisessa tai 4 artiklassa 
tarkoitetussa sopeutumisessa on 



PE653.805v01-00 64/118 AM\1207587FI.docx

FI

tarkoitetussa sopeutumisessa on 
riittämätöntä, se toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet perussopimusten mukaisesti 
samaan aikaan 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun kehityspolun 
uudelleentarkastelun kanssa.

riittämätöntä, se toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet ja korjaavat toimet 
perussopimusten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 387
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio toteaa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin perusteella, että 
unionin toimenpiteet eivät ole 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
että ne eivät riitä varmistamaan edistymistä 
4 artiklassa tarkoitetussa sopeutumisessa 
tai että edistyminen joko 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa tai 4 artiklassa 
tarkoitetussa sopeutumisessa on 
riittämätöntä, se toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet perussopimusten mukaisesti 
samaan aikaan 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun kehityspolun 
uudelleentarkastelun kanssa.

3. Jos komissio toteaa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin perusteella, että 
unionin toimenpiteet eivät ole 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
että ne eivät riitä varmistamaan edistymistä 
4 artiklassa tarkoitetussa sopeutumisessa 
tai että edistyminen joko 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa tai 4 artiklassa 
tarkoitetussa sopeutumisessa on 
riittämätöntä, se toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet perussopimusten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 388
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio toteaa 1 ja 2 kohdassa 3. Jos komissio toteaa 1 ja 2 kohdassa 
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tarkoitetun arvioinnin perusteella, että 
unionin toimenpiteet eivät ole 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
että ne eivät riitä varmistamaan edistymistä 
4 artiklassa tarkoitetussa sopeutumisessa 
tai että edistyminen joko 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa tai 4 artiklassa 
tarkoitetussa sopeutumisessa on 
riittämätöntä, se toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet perussopimusten mukaisesti 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun uudelleentarkastelun hetkellä.

tarkoitetun arvioinnin perusteella, että 
unionin toimenpiteet eivät ole 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
että ne eivät riitä varmistamaan edistymistä 
4 artiklassa tarkoitetussa sopeutumisessa 
tai että edistyminen joko 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa tai 4 artiklassa 
tarkoitetussa sopeutumisessa on 
riittämätöntä, se ehdottaa neuvostolle 
tarvittavia toimenpiteitä perussopimusten 
mukaisesti 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun kehityspolun 
uudelleentarkastelun hetkellä.

Or. fr

Tarkistus 389
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi mahdollista 
toimenpide-ehdotusta tai 
lainsäädäntöehdotusta 2 artiklan 
1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen perusteella 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna ennen 
sen hyväksymistä, sisällyttää tämän 
analyysin toimenpiteisiin tai ehdotuksiin 
mahdollisesti liittyviin 
vaikutustenarviointeihin ja julkistaa 
arvioinnin tuloksen 
hyväksymisajankohtana.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 390
Sylvia Limmer, Ivan David
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi mahdollista 
toimenpide-ehdotusta tai 
lainsäädäntöehdotusta 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen perusteella 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna ennen 
sen hyväksymistä, sisällyttää tämän 
analyysin toimenpiteisiin tai ehdotuksiin 
mahdollisesti liittyviin 
vaikutustenarviointeihin ja julkistaa 
arvioinnin tuloksen 
hyväksymisajankohtana.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 391
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi mahdollista 
toimenpide-ehdotusta tai 
lainsäädäntöehdotusta 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen perusteella 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna ennen 
sen hyväksymistä, sisällyttää tämän 
analyysin toimenpiteisiin tai ehdotuksiin 
mahdollisesti liittyviin 
vaikutustenarviointeihin ja julkistaa 
arvioinnin tuloksen 
hyväksymisajankohtana.

4. Komissio arvioi mahdollista 
toimenpide-ehdotusta tai 
lainsäädäntöehdotusta 2 artiklassa 
vahvistettujen hiilijalanjäljen ja 
ekologisen jalanjäljen nollaamisen 
tavoitteiden perusteella ja 3 ja 3 a 
artiklassa määritetyssä 
ennusteohjelmassa suunnitellun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna ennen 
sen hyväksymistä, sisällyttää tämän 
analyysin toimenpiteisiin tai ehdotuksiin 
mahdollisesti liittyviin 
vaikutustenarviointeihin ja julkistaa 
arvioinnin tuloksen 
hyväksymisajankohtana.

Or. fr
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Tarkistus 392
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi mahdollista 
toimenpide-ehdotusta tai 
lainsäädäntöehdotusta 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen perusteella 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna ennen 
sen hyväksymistä, sisällyttää tämän 
analyysin toimenpiteisiin tai ehdotuksiin 
mahdollisesti liittyviin 
vaikutustenarviointeihin ja julkistaa 
arvioinnin tuloksen 
hyväksymisajankohtana.

4. Komissio arvioi mahdollista 
toimenpide-ehdotusta, joka voi olla 
esimerkiksi lainsäädäntö- tai 
talousarvioehdotus, 2 artiklassa 
vahvistettujen unionin ilmastotavoitteiden 
perusteella 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun kehityspolun mukaisesti 
ilmaistuna ennen sen hyväksymistä, 
sisällyttää tämän analyysin toimenpiteisiin 
tai ehdotuksiin mahdollisesti liittyviin 
vaikutustenarviointeihin ja julkistaa 
arvioinnin ja sen tulokset suoraan heti, 
kun arviointi on valmis ja joka 
tapauksessa hyvissä ajoin ennen 
arviointiin liittyvän toimenpiteen tai 
ehdotuksen hyväksymistä.

Or. en

Perustelu

Hiljattain antamassaan tuomiossa (asia C-57/16 P, ClientEarth v. Euroopan komissio, 
4. syyskuuta 2018) tilintarkastustuomioistuin teki selväksi, että vaikutustenarvioinnit ja niiden 
tulokset olisi saatettava ”suoraan saataville” ennen lainsäädäntöehdotuksen hyväksymistä 
”ajankohtana, jona komission päätöksentekoprosessi jatkuu edelleen”.

Tarkistus 393
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi mahdollista 
toimenpide-ehdotusta tai 
lainsäädäntöehdotusta 2 artiklan 1 

4. Komissio arvioi mahdollista 
toimenpide-ehdotusta tai 
lainsäädäntöehdotusta 2 artiklan 1 
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kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen perusteella 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna ennen 
sen hyväksymistä, sisällyttää tämän 
analyysin toimenpiteisiin tai ehdotuksiin 
mahdollisesti liittyviin 
vaikutustenarviointeihin ja julkistaa 
arvioinnin tuloksen 
hyväksymisajankohtana.

kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen perusteella 
ennen sen hyväksymistä, sisällyttää tämän 
analyysin toimenpiteisiin tai ehdotuksiin 
mahdollisesti liittyviin 
vaikutustenarviointeihin ja julkistaa 
arvioinnin tuloksen 
hyväksymisajankohtana.

Or. en

Tarkistus 394
Balázs Hidvéghi

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi mahdollista 
toimenpide-ehdotusta tai 
lainsäädäntöehdotusta 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen perusteella 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna ennen 
sen hyväksymistä, sisällyttää tämän 
analyysin toimenpiteisiin tai ehdotuksiin 
mahdollisesti liittyviin 
vaikutustenarviointeihin ja julkistaa 
arvioinnin tuloksen 
hyväksymisajankohtana.

4. Komissio voi arvioida 
lainsäädäntöehdotuksia 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen perusteella 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna ennen 
sen hyväksymistä, sisällyttää tämän 
analyysin ehdotuksiin liittyviin 
vaikutustenarviointeihin ja julkistaa 
arvioinnin tuloksen 
hyväksymisajankohtana.

Or. en

Perustelu

Kaikkien tavoitteiden saavuttamisessa on noudatettava unionin päätöksentekoprosessia. Siksi 
vain lainsäädäntöehdotuksilla voi olla oikeudellisia vaikutuksia.

Tarkistus 395
Sylvia Limmer, Ivan David
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

6 Kansallisten toimenpiteiden 
arviointi

6 Kansallisten toimenpiteiden 
raportointi

Or. en

Tarkistus 396
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi 30 päivään syyskuuta 
2023 mennessä ja sen jälkeen viiden 
vuoden välein seuraavia:

Komissio kerää 31 päivästä lokakuuta 
2031 ja tarvittaessa määriteltävin 
väliajoin seuraavia:

Or. en

Tarkistus 397
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi 30 päivään syyskuuta 
2023 mennessä ja sen jälkeen viiden 
vuoden välein seuraavia:

Komissio arvioi 30 päivään syyskuuta 
2023 mennessä ja sen jälkeen kahden 
vuoden välein seuraavia:

Or. en

Tarkistus 398
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
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6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi 30 päivään syyskuuta 
2023 mennessä ja sen jälkeen viiden 
vuoden välein seuraavia:

Komissio arvioi toissijaisuusperiaatetta 
noudattaen 30 päivään syyskuuta 2023 
mennessä ja sen jälkeen viiden vuoden 
välein seuraavia:

Or. fr

Tarkistus 399
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) niiden kansallisten toimenpiteiden 
johdonmukaisuus, jotka on kansallisten 
energia- ja ilmastosuunnitelmien tai 
asetuksen (EU) 2018/1999 mukaisesti 
toimitettujen 
kaksivuotisedistymiskertomusten 
perusteella todettu merkityksellisiksi 2 
artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisen kannalta 3 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun kehityspolun 
mukaisesti ilmaistuna;

a) kansalliset toimenpiteet, jotka on 
kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien tai asetuksen (EU) 
2018/1999 mukaisesti toimitettujen 
kaksivuotisedistymiskertomusten 
perusteella todettu merkityksellisiksi 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen tai 
uuden kansallisten toimenpiteiden 
arviointimekanismin toteuttamisen 
kannalta ja jotka on hyväksytty asetuksen 
(EU) 2018/1999 tarkistamisen yhteydessä. 
Koska Eurooppa-neuvosto ei ole laatinut 
uusia suuntaviivoja, asetus (EU) 
2018/1999 pysyy muuttumattomana 
voimassa;

Or. en

Tarkistus 400
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus
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a) niiden kansallisten toimenpiteiden 
johdonmukaisuus, jotka on kansallisten 
energia- ja ilmastosuunnitelmien tai 
asetuksen (EU) 2018/1999 mukaisesti 
toimitettujen 
kaksivuotisedistymiskertomusten 
perusteella todettu merkityksellisiksi 2 
artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamisen 
kannalta 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna;

a) niiden kansallisten toimenpiteiden 
johdonmukaisuus, jotka on kansallisten 
energia- ja ilmastosuunnitelmien tai 
asetuksen (EU) 2018/1999 mukaisesti 
toimitettujen 
kaksivuotisedistymiskertomusten ja 
bioenergian käytön kestävyyttä koskevan 
raportin sekä jäsenvaltioiden yhteisen 
maatalouspolitiikan nojalla laatimien 
strategiasuunnitelmien tukea koskevista 
säännöistä annetun asetuksen mukaisesti 
toimitettujen YMP:n 
strategiasuunnitelmien perusteella todettu 
merkityksellisiksi 
kasvihuonekaasupäästöjen sekä vuoteen 
2030 ulottuvan luontaisten nielujen 
lisäämistä koskevan tavoitteen ja 2 
artiklassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamisen 
kannalta 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna;

Or. en

Tarkistus 401
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) niiden kansallisten toimenpiteiden 
johdonmukaisuus, jotka on kansallisten 
energia- ja ilmastosuunnitelmien tai 
asetuksen (EU) 2018/1999 mukaisesti 
toimitettujen 
kaksivuotisedistymiskertomusten 
perusteella todettu merkityksellisiksi 2 
artiklan 1 tarkoitetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisen kannalta 3 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetulla tavalla 
vahvistettavan kehityspolun mukaisesti 
ilmaistuna;

a) niiden kansallisten toimenpiteiden 
johdonmukaisuus, jotka on kansallisten 
energia- ja ilmastosuunnitelmien tai 
asetuksen (EU) 2018/1999 mukaisesti 
toimitettujen 
kaksivuotisedistymiskertomusten 
perusteella todettu merkityksellisiksi 2 
artiklassa tarkoitettujen hiilijalanjäljen ja 
ekologisen jalanjäljen nollaamisen 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta ja 3 ja 
3 a artiklassa määritetyssä 
ennusteohjelmassa suunnitellun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna;

Or. fr
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Tarkistus 402
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) niiden kansallisten toimenpiteiden 
johdonmukaisuus, jotka on kansallisten 
energia- ja ilmastosuunnitelmien tai 
asetuksen (EU) 2018/1999 mukaisesti 
toimitettujen 
kaksivuotisedistymiskertomusten 
perusteella todettu merkityksellisiksi 2 
artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamisen 
kannalta 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna;

a) niiden kansallisten toimenpiteiden 
johdonmukaisuus, jotka on kansalliset 
energia- ja ilmastosuunnitelmat tai 
asetuksen (EU) 2018/1999 mukaisesti 
toimitetut kaksivuotisedistymiskertomukset 
huomioon ottaen todettu merkityksellisiksi 
2 artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamisen 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 403
Ivo Hristov

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) niiden kansallisten toimenpiteiden 
johdonmukaisuus, jotka on kansallisten 
energia- ja ilmastosuunnitelmien tai 
asetuksen (EU) 2018/1999 mukaisesti 
toimitettujen 
kaksivuotisedistymiskertomusten 
perusteella todettu merkityksellisiksi 2 
artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamisen 
kannalta 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna;

a) niiden kansallisten toimenpiteiden 
johdonmukaisuus, jotka on kansallisten 
energia-, maatalous- ja 
ilmastosuunnitelmien tai asetuksen (EU) 
2018/1999 mukaisesti toimitettujen 
kaksivuotisedistymiskertomusten 
perusteella todettu merkityksellisiksi 2 
artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamisen 
kannalta 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna;

Or. bg
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Tarkistus 404
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) niiden kansallisten toimenpiteiden 
johdonmukaisuus, jotka on kansallisten 
energia- ja ilmastosuunnitelmien tai 
asetuksen (EU) 2018/1999 mukaisesti 
toimitettujen 
kaksivuotisedistymiskertomusten 
perusteella todettu merkityksellisiksi 
2 artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamisen 
kannalta 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna;

a) niiden kansallisten toimenpiteiden 
johdonmukaisuus, jotka on kansallisten 
energia- ja ilmastosuunnitelmien tai 
asetuksen (EU) 2018/1999 mukaisesti 
toimitettujen 
kaksivuotisedistymiskertomusten 
perusteella todettu merkityksellisiksi 
2 artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamisen 
kannalta 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
vastaavan kehityspolun mukaisesti 
ilmaistuna;

Or. it

Tarkistus 405
Sylvia Limmer, Ivan David

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

Komission teksti Tarkistus

b) asiaan liittyvien kansallisten 
toimenpiteiden riittävyys 4 artiklassa 
tarkoitetun sopeutumisen edistymisen 
varmistamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 406
Manuel Bompard

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

b a) yhteiseen maatalouspolitiikkaan 
kuuluvien, jäsenvaltioiden yhteisen 
maatalouspolitiikan nojalla laatimien 
strategiasuunnitelmien sääntöjä koskevan 
asetuksen (UE) [XX] mukaisesti 
toimitettujen strategisten suunnitelmien 
(YMP:n strategiasuunnitelmat) kautta 
toteutettujen maataloudesta peräisin 
olevien kasvihuonekaasujen 
vähentämiseen ja hiilen sitomista 
lisäävään viljelyyn tähtäävien kansallisten 
toimien johdonmukaisuus, sekä 2 
artiklassa tarkoitettujen hiilijalanjäljen ja 
ekologisen jalanjäljen nollaamisen 
tavoitteet 3 ja 3 a artiklassa määritetyssä 
ennusteohjelmassa suunnitellun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna;

Or. fr

Tarkistus 407
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa kyseisen arvioinnin 
päätelmät ja energiaunionin tilaa 
koskevan katsauksen, joka on laadittu 
kyseisenä kalenterivuonna asetuksen 
(EU) 2018/1999 35 artiklan mukaisesti, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 408
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa kyseisen arvioinnin 
päätelmät ja energiaunionin tilaa koskevan 
katsauksen, joka on laadittu kyseisenä 
kalenterivuonna asetuksen (EU) 2018/1999 
35 artiklan mukaisesti, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Komissio julkaisee ja toimittaa kyseisen 
arvioinnin ja sen päätelmät yleisön 
saataville ja toimittaa sen sekä 
energiaunionin tilaa koskevan katsauksen, 
joka on laadittu kyseisenä kalenterivuonna 
asetuksen (EU) 2018/1999 35 artiklan 
mukaisesti, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 409
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos komissio toteaa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 5 artiklan 1 
kohdan mukaisesti arvioidun yhteisen 
edistymisen, että jäsenvaltion toimenpiteet 
eivät ole kyseisen tavoitteen mukaisia 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna tai 
että ne eivät riitä varmistamaan 4 
artiklassa tarkoitetun sopeutumisen 
edistymistä, se voi antaa kyseiselle 
jäsenvaltiolle suosituksia. Komissio 
asettaa tällaiset suositukset yleisön 
saataville.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 410
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jos komissio toteaa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 5 artiklan 1 
kohdan mukaisesti arvioidun yhteisen 
edistymisen, että jäsenvaltion toimenpiteet 
eivät ole kyseisen tavoitteen mukaisia 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna tai että 
ne eivät riitä varmistamaan 4 artiklassa 
tarkoitetun sopeutumisen edistymistä, se 
antaa kyseiselle jäsenvaltiolle suosituksia. 
Komissio asettaa tällaiset suositukset 
yleisön saataville.

2. Jos komissio toteaa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 5 artiklan 1 
kohdan mukaisesti arvioidun yhteisen 
edistymisen, että jäsenvaltion toimenpiteet 
eivät ole 2 artiklassa tarkoitettujen 
hiilijalanjäljen ja ekologisen jalanjäljen 
nollaamisen tavoitteiden mukaisia 3 ja 3 a 
artiklassa määritetyssä 
ennusteohjelmassa suunnitellun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna tai että 
ne eivät riitä varmistamaan 4 artiklassa 
tarkoitetun sopeutumisen edistymistä, se 
antaa kyseiselle jäsenvaltiolle suosituksia. 
Komissio julkistaa ja asettaa tällaiset 
suositukset helposti yleisön saataville.

Or. fr

Tarkistus 411
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos komissio toteaa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 5 artiklan 1 
kohdan mukaisesti arvioidun yhteisen 
edistymisen, että jäsenvaltion toimenpiteet 
eivät ole kyseisen tavoitteen mukaisia 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna tai 
että ne eivät riitä varmistamaan 4 artiklassa 
tarkoitetun sopeutumisen edistymistä, se 
voi antaa kyseiselle jäsenvaltiolle 
suosituksia. Komissio asettaa tällaiset 
suositukset yleisön saataville.

2. Jos komissio toteaa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 5 artiklan 1 
kohdan mukaisesti arvioidun yhteisen 
edistymisen, että jäsenvaltion toimenpiteet 
eivät ole kyseisen tavoitteen mukaisia tai 
että ne eivät riitä varmistamaan 4 artiklassa 
tarkoitetun sopeutumisen edistymistä, se 
voi antaa kyseiselle jäsenvaltiolle 
suosituksia. Komissio asettaa tällaiset 
suositukset yleisön saataville.

Or. en

Tarkistus 412
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos komissio toteaa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 5 artiklan 1 
kohdan mukaisesti arvioidun yhteisen 
edistymisen, että jäsenvaltion toimenpiteet 
eivät ole kyseisen tavoitteen mukaisia 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna tai että 
ne eivät riitä varmistamaan 4 artiklassa 
tarkoitetun sopeutumisen edistymistä, se 
voi antaa kyseiselle jäsenvaltiolle 
suosituksia. Komissio asettaa tällaiset 
suositukset yleisön saataville.

2. Jos komissio toteaa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 5 artiklan 1 
kohdan mukaisesti arvioidun yhteisen ja 
kansallisen edistymisen, että jäsenvaltion 
toimenpiteet eivät ole kyseisen tavoitteen 
mukaisia 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna tai että 
ne eivät riitä varmistamaan 4 artiklassa 
tarkoitetun sopeutumisen edistymistä, se 
antaa kyseiselle jäsenvaltiolle suosituksia. 
Komissio asettaa tällaiset suositukset 
yleisön saataville.

Or. en

Tarkistus 413
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos komissio toteaa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 5 artiklan 1 
kohdan mukaisesti arvioidun yhteisen 
edistymisen, että jäsenvaltion toimenpiteet 
eivät ole kyseisen tavoitteen mukaisia 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna tai että 
ne eivät riitä varmistamaan 4 artiklassa 
tarkoitetun sopeutumisen edistymistä, se 
voi antaa kyseiselle jäsenvaltiolle 
suosituksia. Komissio asettaa tällaiset 
suositukset yleisön saataville.

2. Jos komissio toteaa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 5 artiklan 1 
kohdan mukaisesti arvioidun yhteisen 
edistymisen, että jäsenvaltion toimenpiteet 
eivät ole kyseisen tavoitteen mukaisia 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna tai että 
ne eivät riitä varmistamaan 4 artiklassa 
tarkoitetun sopeutumisen edistymistä, se 
antaa kyseiselle jäsenvaltiolle suosituksia. 
Komissio asettaa tällaiset suositukset 
yleisön saataville.

Or. en

Tarkistus 414
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Ivo Hristov

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos komissio toteaa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 5 artiklan 1 
kohdan mukaisesti arvioidun yhteisen 
edistymisen, että jäsenvaltion toimenpiteet 
eivät ole kyseisen tavoitteen mukaisia 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna tai että 
ne eivät riitä varmistamaan 4 artiklassa 
tarkoitetun sopeutumisen edistymistä, se 
voi antaa kyseiselle jäsenvaltiolle 
suosituksia. Komissio asettaa tällaiset 
suositukset yleisön saataville.

2. Jos komissio toteaa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 5 artiklan 1 
kohdan mukaisesti arvioidun yhteisen 
edistymisen, että jäsenvaltion toimenpiteet 
eivät ole kyseisen tavoitteen mukaisia 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna tai että 
ne eivät riitä varmistamaan 4 artiklassa 
tarkoitetun sopeutumisen edistymistä, se 
voi antaa kyseiselle jäsenvaltiolle 
suosituksia. Komissio asettaa tällaiset 
suositukset yleisön saataville kaikilla 
EU:n virallisilla kielillä.

Or. bg

Tarkistus 415
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Sylvia Limmer

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun annetaan suositus 2 kohdan 
mukaisesti, sovelletaan seuraavia 
periaatteita:

Poistetaan.

a) asianomaisen jäsenvaltion on otettava 
suositus asianmukaisesti huomioon 
jäsenvaltioiden välisen sekä unionin ja 
jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun 
hengessä;
b) asianomaisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava ensimmäisessä 
edistymiskertomuksessaan, joka 
toimitetaan asetuksen (EU) 2018/1999 
17 artiklan mukaisesti suosituksen 
antamisvuotta seuraavana vuonna, miten 
se on ottanut suosituksen asianmukaisesti 
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huomioon. Jos asianomainen jäsenvaltio 
päättää olla ottamatta huomioon jotakin 
suositusta tai sen merkittävää osaa, sen 
on perusteltava tämä komissiolle;
c) kyseisten suositusten olisi 
täydennettävä viimeisimpiä 
eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä 
annettuja maakohtaisia suosituksia.

Or. it

Tarkistus 416
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) asianomaisen jäsenvaltion on 
otettava suositus asianmukaisesti 
huomioon jäsenvaltioiden välisen sekä 
unionin ja jäsenvaltioiden välisen 
yhteisvastuun hengessä;

a) asianomaisen jäsenvaltion on 
kuuden kuukauden kuluessa suosituksen 
vastanottamisesta ilmoitettava komissiolle 
toimenpiteistä, jotka se aikoo toteuttaa 
ottaakseen suosituksen asianmukaisesti 
huomioon jäsenvaltioiden välisen sekä 
unionin ja jäsenvaltioiden välisen 
yhteisvastuun hengessä vilpittömän 
yhteistyön periaatteen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 417
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) asianomaisen jäsenvaltion on 
otettava suositus asianmukaisesti 
huomioon jäsenvaltioiden välisen sekä 
unionin ja jäsenvaltioiden välisen 

a) asianomaisen jäsenvaltion on 
otettava suositus asianmukaisesti 
huomioon ja ilmoitettava mahdollisimman 
pian komissiolle toimenpiteistä, jotka se 
aikoo toteuttaa, jäsenvaltioiden välisen 
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yhteisvastuun hengessä; sekä unionin ja jäsenvaltioiden välisen 
yhteisvastuun hengessä;

Or. en

Tarkistus 418
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) asianomaisen jäsenvaltion on 
otettava suositus asianmukaisesti 
huomioon jäsenvaltioiden välisen sekä 
unionin ja jäsenvaltioiden välisen 
yhteisvastuun hengessä;

a) asianomaisen jäsenvaltion on 
otettava suositus huomioon jäsenvaltioiden 
välisen sekä unionin ja jäsenvaltioiden 
välisen yhteisvastuun hengessä;

Or. fr

Tarkistus 419
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asianomaisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava ensimmäisessä 
edistymiskertomuksessaan, joka 
toimitetaan asetuksen (EU) 2018/1999 17 
artiklan mukaisesti suosituksen 
antamisvuotta seuraavana vuonna, miten se 
on ottanut suosituksen asianmukaisesti 
huomioon. Jos asianomainen jäsenvaltio 
päättää olla ottamatta huomioon jotakin 
suositusta tai sen merkittävää osaa, sen 
on perusteltava tämä komissiolle;

b) asianomaisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava ensimmäisessä 
edistymiskertomuksessaan, joka 
toimitetaan asetuksen (EU) 2018/1999 17 
artiklan mukaisesti suosituksen 
antamisvuotta seuraavana vuonna, miten se 
on ottanut suosituksen asianmukaisesti 
huomioon ja miten sen hyväksymät 
toimenpiteet varmistavat 
johdonmukaisuuden 2 artiklassa 
vahvistettujen unionin ilmastotavoitteiden 
kanssa;

Or. en
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Tarkistus 420
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asianomaisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava ensimmäisessä 
edistymiskertomuksessaan, joka 
toimitetaan asetuksen (EU) 2018/1999 17 
artiklan mukaisesti suosituksen 
antamisvuotta seuraavana vuonna, miten se 
on ottanut suosituksen asianmukaisesti 
huomioon. Jos asianomainen jäsenvaltio 
päättää olla ottamatta huomioon jotakin 
suositusta tai sen merkittävää osaa, sen on 
perusteltava tämä komissiolle;

b) asianomaisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava ensimmäisessä 
edistymiskertomuksessaan, joka 
toimitetaan asetuksen (EU) 2018/1999 17 
artiklan mukaisesti suosituksen 
antamisvuotta seuraavana vuonna, miten se 
on ottanut suosituksen asianmukaisesti 
huomioon ja mitä toimenpiteitä se on 
toteuttanut sen johdosta. Jos asianomainen 
jäsenvaltio päättää olla ottamatta huomioon 
jotakin suositusta tai sen merkittävää osaa, 
sen on perusteltava tämä komissiolle;

Or. en

Tarkistus 421
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asianomaisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava ensimmäisessä 
edistymiskertomuksessaan, joka 
toimitetaan asetuksen (EU) 2018/1999 17 
artiklan mukaisesti suosituksen 
antamisvuotta seuraavana vuonna, miten se 
on ottanut suosituksen asianmukaisesti 
huomioon. Jos asianomainen jäsenvaltio 
päättää olla ottamatta huomioon jotakin 
suositusta tai sen merkittävää osaa, sen on 
perusteltava tämä komissiolle;

b) asianomaisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava ensimmäisessä 
edistymiskertomuksessaan, joka 
toimitetaan asetuksen (EU) 2018/1999 17 
artiklan mukaisesti suosituksen 
antamisvuotta seuraavana vuonna, miten se 
on ottanut suosituksen huomioon. Jos 
asianomainen jäsenvaltio päättää olla 
ottamatta huomioon jotakin suositusta tai 
sen merkittävää osaa, sen on perusteltava 
tämä komissiolle;

Or. fr
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Tarkistus 422
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kyseisten suositusten olisi 
täydennettävä viimeisimpiä 
eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä 
annettuja maakohtaisia suosituksia.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 423
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 6 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettujen kansallisten 
toimenpiteiden lisäksi komissio perustaa 5 
ja 6 artiklassa tarkoitetun arviointinsa 
ainakin seuraaviin:

1. Edellä 6 artiklassa tarkoitettujen 
kansallisten toimenpiteiden lisäksi ja 
siihen asti, kunnes asetusta (EU) 
2018/1999 on mukautettu edellä 
mainitusti, komissio perustaa 5 ja 6 
artiklassa tarkoitetun arviointinsa ainakin 
seuraaviin:

Or. en

Tarkistus 424
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) asetuksen (EU) 2018/1999 
mukaisesti toimitetut ja raportoidut tiedot;

a) paras saatavilla oleva tieteellinen 
näyttö, mukaan lukien IPCC:n ja 
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IBPESin viimeisimmät raportit;

Or. fr

Tarkistus 425
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) asetuksen (EU) 2018/1999 
mukaisesti toimitetut ja raportoidut tiedot;

Or. fr

Tarkistus 426
Manuel Bompard

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

Komission teksti Tarkistus

a b) 3a artiklassa vahvistetut koko 
unionin kasvihuonekaasujen ja 
kulutukselle välttämättömien resurssien 
vuosittaiset enimmäismäärät;

Or. fr

Tarkistus 427
Mazaly Aguilar

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Euroopan ympäristökeskuksen 
raportit;

b) Euroopan ympäristökeskuksen ja 
muiden unionin elinten raportit;
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Or. es

Tarkistus 428
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) eurooppalaiset tilastot ja tiedot, 
mukaan lukien tiedot haitallisten 
ilmastovaikutusten aiheuttamista 
menetyksistä, jos niitä on saatavilla; 

c) eurooppalaiset tilastot ja tiedot, 
mukaan lukien tiedot haitallisten 
ilmastovaikutusten aiheuttamista 
menetyksistä sekä arviot 
toimimattomuuden ja viivästyneiden 
toimien kustannuksista, mukaan lukien 
tiedot työllisyyden lisääntymisestä ja 
vähenemisestä, jos niitä on saatavilla; 

Or. en

Perustelu

Siirtymä merkitsee myös uusien työpaikkojen lisääntymistä joillakin muilla talouden aloilla. 
Tämä koskee myös elintarvike- ja maatalousalaa.

Tarkistus 429
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) sellaiset ehdotukset ja havainnot, 
joiden toimittamisen komissiolle yritykset, 
työntekijät ja kuluttajat sekä heitä 
edustavat järjestöt ja hallituksista 
riippumattomat ympäristöjärjestöt 
katsovat hyödylliseksi;

Or. fr
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Tarkistus 430
Sylvia Limmer

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) paras saatavilla oleva tieteellinen 
näyttö, mukaan lukien IPCC:n 
tuoreimmat raportit; ja

d) paras saatavilla oleva tieteellinen 
näyttö; ja

Or. en

Tarkistus 431
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) paras saatavilla oleva tieteellinen 
näyttö, mukaan lukien IPCC:n tuoreimmat 
raportit; e

d) paras saatavilla oleva tieteellinen 
näyttö, mukaan lukien IPCC:n tuoreimmat 
raportit, lukuun ottamatta RCP 8.5-
skenaarioon, toisin sanoen pahimpaan 
skenaarioon, perustuvia malleja; e

Or. it

Tarkistus 432
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) paras saatavilla oleva tieteellinen 
näyttö, mukaan lukien IPCC:n tuoreimmat 
raportit; ja

d) paras saatavilla oleva tieteellinen 
näyttö, mukaan lukien IPCC:n, UNEPin, 
IPBESin ja ECCC:n tuoreimmat 
raportit; ja

Or. en
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Tarkistus 433
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) paras saatavilla oleva tieteellinen 
näyttö, mukaan lukien IPCC:n tuoreimmat 
raportit; ja

d) paras saatavilla oleva tieteellinen 
näyttö, mukaan lukien IPCC:n ja IPBES:n 
tuoreimmat raportit; ja

Or. fr

Tarkistus 434
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) mahdolliset lisätiedot unionin ja 
jäsenvaltioiden tekemistä ympäristön 
kannalta kestävistä sijoituksista asetuksen 
(EU) 2020/… [luokitusjärjestelmäasetus] 
mukaisesti, kun nämä tiedot ovat 
käytettävissä.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 435
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) mahdolliset lisätiedot unionin ja 
jäsenvaltioiden tekemistä ympäristön 
kannalta kestävistä sijoituksista asetuksen 
(EU) 2020/… [luokitusjärjestelmäasetus] 
mukaisesti, kun nämä tiedot ovat 

e) mahdolliset lisätiedot unionin ja 
jäsenvaltioiden tekemistä ympäristön 
kannalta kestävistä sijoituksista.
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käytettävissä.

Or. en

Tarkistus 436
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Unionin kansainvälinen toiminta

1. Unioni edistää kansainvälisellä 
toiminnallaan unionin alueen 
ulkopuolella sijaitsevien luonnollisten 
hiilinielujen sitomiskapasiteetin 
vahvistamista. Se tekee aloitteita unionin 
vientiin liittyvien päästöjen 
vähentämiseksi, jotta kolmansien maiden 
hiilijalanjälki pienenisi.
2. Komissio määrittää viimeistään 30. 
syyskuuta 2021 muutokset, joita unionin 
lainsäädäntöön olisi tehtävä, jotta 
voitaisiin ottaa käyttöön oikeudellinen 
kehys, joka hillitsee sellaista maaperän 
huonontumista, metsäkatoa ja luonnon 
monimuotoisuuden vähenemistä, josta 
unioni on vastuussa maailmanlaajuisesti.
3. Komissio ehdottaa viimeistään 30. 
syyskuuta 2021 säädöstä, jolla 
velvoitetaan sellaisia yrityksiä, joiden 
kotipaikka on unionissa tai jotka toimivat 
unionissa, laatimaan ja panemaan 
tehokkaasti täytäntöön julkisen ilmasto- 
ja ympäristöhuolellisuussuunnitelman. 
Suunnitelmassa määritetään luotettavaa 
ja tieteeseen perustuvaa menetelmää 
käyttäen yrityksen suorat ja välilliset 
scope 1-, scope 2- ja scope 3 -
kasvihuonekaasupäästöt, jotka on tuotettu 
unionin ulkopuolella, ja määritetään 
näiden kaasujen vähentämisen 
kehityspolku, joka noudattaa Pariisin 
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sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettua 
pitkän aikavälin lämpötilatavoitetta, sekä 
esitetään mukautetut toimet, joihin yritys 
aikoo ryhtyä tavoitteen saavuttamiseksi. 
Suunnitelmaan sisältyy sellaiset 
kohtuulliset huolellisuustoimet, joilla 
voidaan tunnistaa uhat ja estää 
ekosysteemien ja ihmisoikeuksien vakavat 
loukkaukset. Säädösehdotuksessa 
vahvistetaan, että yleisöllä on Århusin 
yleissopimuksen 2 artiklan 4 kohdan 
mukainen mahdollisuus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin kyseisiä yrityksiä 
vastaan, jos ne eivät noudata ilmasto- ja 
ympäristöhuolellisuussuunnitelman 
laatimisen ja tehokkaan täytäntöönpanon 
velvoitteitaan. Säädösehdotuksessa 
taataan myös oikeudelle mahdollisuus 
määrätä yrityksen vuosittaiseen 
liikevaihtoon tai osinkoihin perustuvia 
sakkoja sellaisille yrityksille, jotka eivät 
noudata ilmasto- ja 
ympäristöhuolellisuussuunnitelman 
laatimisen ja tehokkaan täytäntöönpanon 
velvoitteitaan.

Or. fr

Tarkistus 437
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yleisön osallistuminen Yleisön osallistuminen ja oikeussuojan 
saatavuus

Or. fr

Tarkistus 438
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
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8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimii yhdessä yhteiskunnan 
kaikkien osien kanssa, jotta ne voivat ja 
niillä on valmiudet toteuttaa toimia 
ilmastoneutraalin ja ilmastonmuutosta 
kestävän yhteiskunnan hyväksi. Komissio 
helpottaa osallistavaa ja helposti 
lähestyttävää prosessia kaikilla tasoilla, 
myös kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla sekä 
työmarkkinaosapuolten, kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa, parhaiden 
käytäntöjen vaihtamiseksi ja sellaisten 
toimien määrittämiseksi, joilla edistetään 
tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamista. Komissio voi myös 
hyödyntää jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 
2018/1999 11 artiklan mukaisesti 
käynnistämiä monitasoisia ilmasto- ja 
energiakeskusteluja.

Jäsenvaltiot voivat toimia yhdessä 
yhteiskunnan kaikkien osien kanssa, jotta 
ne voivat ja niillä on valmiudet toteuttaa 
toimia ilmastonmuutosta kestävän 
yhteiskunnan hyväksi.

Or. en

Tarkistus 439
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimii yhdessä yhteiskunnan 
kaikkien osien kanssa, jotta ne voivat ja 
niillä on valmiudet toteuttaa toimia 
ilmastoneutraalin ja ilmastonmuutosta 
kestävän yhteiskunnan hyväksi. Komissio 
helpottaa osallistavaa ja helposti 
lähestyttävää prosessia kaikilla tasoilla, 
myös kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla sekä 
työmarkkinaosapuolten, kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa, parhaiden 
käytäntöjen vaihtamiseksi ja sellaisten 
toimien määrittämiseksi, joilla edistetään 

Komissio toimii yhdessä yhteiskunnan 
kaikkien osien kanssa, jotta ne voivat ja 
niillä on valmiudet toteuttaa toimia 
ilmastoneutraalin ja ilmastonmuutosta 
kestävän yhteiskunnan hyväksi.
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tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamista. Komissio voi myös 
hyödyntää jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 
2018/1999 11 artiklan mukaisesti 
käynnistämiä monitasoisia ilmasto- ja 
energiakeskusteluja.

Or. it

Tarkistus 440
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimii yhdessä yhteiskunnan 
kaikkien osien kanssa, jotta ne voivat ja 
niillä on valmiudet toteuttaa toimia 
ilmastoneutraalin ja ilmastonmuutosta 
kestävän yhteiskunnan hyväksi. Komissio 
helpottaa osallistavaa ja helposti 
lähestyttävää prosessia kaikilla tasoilla, 
myös kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla sekä 
työmarkkinaosapuolten, kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa, parhaiden 
käytäntöjen vaihtamiseksi ja sellaisten 
toimien määrittämiseksi, joilla edistetään 
tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamista. Komissio voi myös 
hyödyntää jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 
2018/1999 11 artiklan mukaisesti 
käynnistämiä monitasoisia ilmasto- ja 
energiakeskusteluja.

Komissio toimii yhdessä yhteiskunnan 
kaikkien osien kanssa, jotta ne voivat ja 
niillä on valmiudet toteuttaa toimia 
ilmastoneutraalin ja ilmastonmuutosta 
kestävän yhteiskunnan hyväksi. Se ottaa 
huomioon taloudellisten toimijoiden ja 
eurooppalaisten tuottajien mielipiteet ja 
sen on tuettava niitä siirtymässä. 
Komissio helpottaa osallistavaa ja helposti 
lähestyttävää prosessia kaikilla tasoilla, 
myös kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla sekä 
työmarkkinaosapuolten, kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa, parhaiden 
käytäntöjen vaihtamiseksi ja sellaisten 
toimien määrittämiseksi, joilla edistetään 
tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamista. Komissio voi myös 
hyödyntää jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 
2018/1999 11 artiklan mukaisesti 
käynnistämiä monitasoisia ilmasto- ja 
energiakeskusteluja.

Or. fr

Tarkistus 441
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimii yhdessä yhteiskunnan 
kaikkien osien kanssa, jotta ne voivat ja 
niillä on valmiudet toteuttaa toimia 
ilmastoneutraalin ja ilmastonmuutosta 
kestävän yhteiskunnan hyväksi. Komissio 
helpottaa osallistavaa ja helposti 
lähestyttävää prosessia kaikilla tasoilla, 
myös kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla sekä 
työmarkkinaosapuolten, kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa, parhaiden 
käytäntöjen vaihtamiseksi ja sellaisten 
toimien määrittämiseksi, joilla edistetään 
tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamista. Komissio voi myös 
hyödyntää jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 
2018/1999 11 artiklan mukaisesti 
käynnistämiä monitasoisia ilmasto- ja 
energiakeskusteluja.

Komissio toimii yhdessä ja 
vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kaikkien 
osien kanssa, jotta ne voivat ja niillä on 
valmiudet toteuttaa toimia 
ilmastoneutraalin ja ilmastonmuutosta 
kestävän yhteiskunnan hyväksi. Komissio 
julkaisee tallenteen näistä 
vuorovaikutustilanteista avoimuuden 
hengessä.

Komissio helpottaa osallistavaa ja helposti 
lähestyttävää prosessia kaikilla tasoilla, 
myös kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla sekä 
työmarkkinaosapuolten, kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa, parhaiden 
käytäntöjen vaihtamiseksi ja sellaisten 
toimien määrittämiseksi, joilla edistetään 
tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamista. Komissio voi myös 
hyödyntää jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 
2018/1999 11 artiklan mukaisesti 
käynnistämiä monitasoisia ilmasto- ja 
energiakeskusteluja.

Or. en

Tarkistus 442
Ivo Hristov

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio toimii yhdessä yhteiskunnan 
kaikkien osien kanssa, jotta ne voivat ja 
niillä on valmiudet toteuttaa toimia 
ilmastoneutraalin ja ilmastonmuutosta 
kestävän yhteiskunnan hyväksi. Komissio 
helpottaa osallistavaa ja helposti 
lähestyttävää prosessia kaikilla tasoilla, 
myös kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla sekä 
työmarkkinaosapuolten, kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa, parhaiden 
käytäntöjen vaihtamiseksi ja sellaisten 
toimien määrittämiseksi, joilla edistetään 
tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamista. Komissio voi myös 
hyödyntää jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 
2018/1999 11 artiklan mukaisesti 
käynnistämiä monitasoisia ilmasto- ja 
energiakeskusteluja.

Komissio toimii yhdessä yhteiskunnan 
kaikkien osien kanssa, jotta ne voivat ja 
niillä on valmiudet toteuttaa toimia 
ilmastoneutraalin ja ilmastonmuutosta 
kestävän yhteiskunnan hyväksi. Komissio 
helpottaa osallistavaa ja helposti 
lähestyttävää prosessia kaikilla tasoilla, 
myös kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla sekä 
työmarkkinaosapuolten, alakohtaisten 
järjestöjen ja/tai yhdistysten, kansalaisten 
ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, parhaiden 
käytäntöjen vaihtamiseksi ja sellaisten 
toimien määrittämiseksi, joilla edistetään 
tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamista. Komissio voi myös 
hyödyntää jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 
2018/1999 11 artiklan mukaisesti 
käynnistämiä monitasoisia ilmasto- ja 
energiakeskusteluja.

Or. bg

Tarkistus 443
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimii yhdessä yhteiskunnan 
kaikkien osien kanssa, jotta ne voivat ja 
niillä on valmiudet toteuttaa toimia 
ilmastoneutraalin ja ilmastonmuutosta 
kestävän yhteiskunnan hyväksi. Komissio 
helpottaa osallistavaa ja helposti 
lähestyttävää prosessia kaikilla tasoilla, 
myös kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla sekä 
työmarkkinaosapuolten, kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa, parhaiden 
käytäntöjen vaihtamiseksi ja sellaisten 
toimien määrittämiseksi, joilla edistetään 
tämän asetuksen tavoitteiden 

Komissio toimii yhdessä yhteiskunnan 
kaikkien osien kanssa, jotta ne voivat ja 
niillä on valmiudet toteuttaa toimia 
hiilijalanjäljeltään ja ekologiselta 
jalanjäljeltään neutraalin, 
ilmastoneutraalin ja ilmastonmuutosta 
kestävän yhteiskunnan hyväksi. Komissio 
helpottaa osallistavaa ja helposti 
lähestyttävää prosessia kaikilla tasoilla, 
myös kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla sekä 
työmarkkinaosapuolten, kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa, parhaiden 
käytäntöjen vaihtamiseksi ja sellaisten 
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saavuttamista. Komissio voi myös 
hyödyntää jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 
2018/1999 11 artiklan mukaisesti 
käynnistämiä monitasoisia ilmasto- ja 
energiakeskusteluja.

toimien määrittämiseksi, joilla edistetään 
tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamista. Komissio voi myös 
hyödyntää jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 
2018/1999 11 artiklan mukaisesti 
käynnistämiä monitasoisia ilmasto- ja 
energiakeskusteluja.

Or. fr

Tarkistus 444
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi ja 
sellaisten toimien määrittämiseksi, joilla 
edistetään tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamista, komissio hyödyntää 
jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 2018/1999 
11 artiklan mukaisesti 
ympäristöystävällisen ja 
ilmastonmuutosta kestävän yhteiskunnan 
hyväksi käynnistämiä monitasoisia 
vuoropuheluja.

Or. en

Tarkistus 445
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Fossiilisten alojen etujen edustukselle 

asetettavat rajoitteet
 1. Kun komissio ja jäsenvaltiot 
määrittävät ja toteuttavat tämän 



PE653.805v01-00 94/118 AM\1207587FI.docx

FI

asetuksen 3 artiklassa tarkoitettua 
ennusteohjelman suunnittelua ja 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteitaan niiden on 
toimittava siten, että ne suojaavat nämä 
politiikat fossiilisen energian teollisuuden 
kaupallisilta eduilta ja muilta omilta 
eduilta tämän asetuksen mukaisesti. 
2. Komission on vaadittava fossiilisen 
energian teollisuutta ja sen etujen 
edistämiseen pyrkiviä toimimaan 
avoimesti ja antamaan selvityksiä. 
3. Ollessaan vuorovaikutuksessa 
fossiilisen energian teollisuuden tai sen 
etujen edistämiseen pyrkivien kanssa 
unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden on 
oltava avoimia ja annettava selvityksiä. 
4. Unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden 
tulisi olla vuorovaikutuksessa fossiilisen 
energian teollisuuden kanssa vain silloin, 
kun se on ehdottoman välttämätöntä, jotta 
ne voivat säännellä tehokkaasti fossiilisen 
energian teollisuutta ja sen toimintaa.
Kun vuorovaikutus fossiilisen energian 
teollisuuden kanssa on välttämätöntä, 
komission ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että tällainen 
vuorovaikutus toteutetaan avoimesti.
Aina, kun mahdollista, tällaisen 
vuorovaikutuksen on tapahduttava 
julkisesti, esimerkiksi julkisten 
kuulemisten, ennakolta annettavien 
julkisten vuorovaikutusilmoitusten ja 
vuorovaikutusten täydellisten ja julkisten 
raporttien avulla.
5. Unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden 
ei tule tukea fossiilisen energian 
teollisuutta eikä muodostaa 
kumppanuuksia sen kanssa tai osallistua 
sen toimintaan.
6. Komission ja jäsenvaltioiden on 
kiellettävä kaikki fossiilisen energian 
mainonnan muodot sekä kaikki niiden 
tuotteiden myynninedistämisen ja 
sponsoroinnin muodot, joissa käytetään 
valheellisia, vilpillisiä tai petollisia 
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keinoja tai jotka voivat antaa virheellisen 
vaikutelman tuotteiden ominaisuuksista, 
vaikutuksista, seurauksista, ympäristölle 
aiheuttamista vaaroista tai päästöistä. 
Komission ja jäsenvaltioiden on myös 
vaadittava fossiilisen energian teollisuutta 
tai sen etujen edistämiseen pyrkiviä 
toimittamaan asianomaisille 
viranomaisille tiedot kustannuksistaan 
sellaisen mainonnan, 
myynninedistämisen ja sponsoroinnin 
osalta, jota ei ole vielä kielletty. 

Or. fr

Tarkistus 446
Carmen Avram

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä 3 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettua valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.
2. Siirretään komissiolle 
[julkaisutoimisto: tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä] määräämättömäksi 
ajaksi 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 
voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 
jona sitä koskeva päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, kyseisessä 
päätöksessä mainittuna päivänä. 
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Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.
5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
6. Edellä olevan 3 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 447
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä 3 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettua valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
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artiklassa säädetyt edellytykset.
2. Siirretään komissiolle 
[julkaisutoimisto: tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä] määräämättömäksi 
ajaksi 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 
voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 
jona sitä koskeva päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, kyseisessä 
päätöksessä mainittuna päivänä. 
Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.
5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
6. Edellä olevan 3 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.
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Or. en

Perustelu

Komission toimivallan siirtäminen ilmastoneutraaliuden kehityspolun vahvistamiseksi ei ole 
SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaista.

Tarkistus 448
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä 3 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettua valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.
2. Siirretään komissiolle 
[julkaisutoimisto: tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä] määräämättömäksi 
ajaksi 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 
voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 
jona sitä koskeva päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, kyseisessä 
päätöksessä mainittuna päivänä. 
Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
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välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.
5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
6. Edellä olevan 3 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 449
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä 3 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettua valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.
2. Siirretään komissiolle 
[julkaisutoimisto: tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä] määräämättömäksi 
ajaksi 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 



PE653.805v01-00 100/118 AM\1207587FI.docx

FI

1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 
voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 
jona sitä koskeva päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, kyseisessä 
päätöksessä mainittuna päivänä. 
Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.
5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
6. Edellä olevan 3 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 450
Balázs Hidvéghi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla
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Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä 3 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettua valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.
2. Siirretään komissiolle 
[julkaisutoimisto: tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä] määräämättömäksi 
ajaksi 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 
voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 
jona sitä koskeva päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, kyseisessä 
päätöksessä mainittuna päivänä. 
Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.
5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
6. Edellä olevan 3 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
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vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 451
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä 3 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettua valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.
2. Siirretään komissiolle 
[julkaisutoimisto: tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä] määräämättömäksi 
ajaksi 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä. tämän 
asetuksen voimaantulopäivä].
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 
voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 
jona sitä koskeva päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, kyseisessä 
päätöksessä mainittuna päivänä. 
Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.
5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
6. Edellä olevan 3 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. fr

Tarkistus 452
Mazaly Aguilar

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä 3 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettua valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.
2. Siirretään komissiolle 
[julkaisutoimisto: tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä] määräämättömäksi 
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ajaksi 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 
voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 
jona sitä koskeva päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, kyseisessä 
päätöksessä mainittuna päivänä. 
Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Ennen kuin komissio antaa delegoidun 
säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion 
nimeämiä asiantuntijoita paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 
2016 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti.
5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
6. Edellä olevan 3 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. es

Perustelu

Delegoidut säädökset on korvattava lainsäädäntöehdotuksilla, joihin parlamentti ja neuvosto 
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osallistuvat täysimääräisesti

Tarkistus 453
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.
2. Siirretään komissiolle [julkaisutoimisto 
tämän asetuksen voimaantulopäivästä] 
määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 
voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 
jona sitä koskeva päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, kyseisessä 
päätöksessä mainittuna päivänä. 
Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.
5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
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parlamentille ja neuvostolle.
6. Edellä olevan 3 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. it

Tarkistus 454
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

9 Siirretyn säädösvallan käyttäminen 9 Siirretyn säädösvallan periaatteet

Or. en

Tarkistus 455
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiolle siirrettyä 3 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettua valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.

1. Valtaa antaa delegoituja säädöksiä 
ei sovelleta tässä, koska SEUT-
sopimuksen 290 artiklan 1 kohdan nojalla 
tehtyjä perustavanlaatuisia päätöksiä ei 
voida tehdä delegoidulla säädöksellä.
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Or. en

Tarkistus 456
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 
[julkaisutoimisto: tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä] määräämättömäksi 
ajaksi 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 457
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 
voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 
jona sitä koskeva päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, kyseisessä 
päätöksessä mainittuna päivänä. 
Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 458
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 459
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 460
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevan 3 artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 

Poistetaan.
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kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 461
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Aiempien sitoumusten ja päätelmien 
uudelleenarviointi asetuksen (EU) 

2018/1999 muuttamiseksi
EU:n jäsenvaltioita ja Eurooppa-
neuvostoa kehotetaan arvioimaan 
uudelleen aiempia sitoumuksiaan ja 
Eurooppa-neuvoston päätelmiä suhteessa 
niin sanottuihin ilmastotavoitteisiin 
vuodelle 2030 ja 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen vuodelle 
2050 ja tarvittaessa mukauttamaan niitä 
kohtuullisessa ajassa. Eurooppa-
neuvoston mahdollisiin uusiin, järkevän 
ympäristöpolitiikan mukaisiin päätelmiin 
perustuen komissiota loppupään 
viranomaisena kehotetaan antamaan 
myöhemmin ehdotus asetuksen (EU) 
2018/1999 muuttamiseksi niiden 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 462
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
10 artikla
Asetus (EU) N:o 2018/1999
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

[…] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 463
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) N:o 2018/1999 
muuttaminen

Asetuksen (EU) N:o 2018/1999 ja 
asetuksen 2018/841 muuttaminen

Or. en

Tarkistus 464
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 2018/1999
1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) panna täytäntöön asetuksen 
.../...[ilmastolaki] 2 artiklassa vahvistetun 
unionin ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi laaditut strategiat ja 
toimenpiteet, energiaunionin tavoitteet ja 
päämäärät sekä ensimmäisen, vuodet 2021 
– 2030 kattavan kymmenvuotisjakson 
osalta erityisesti vuoteen 2030 ulottuvat 

a) panna täytäntöön asetuksen 
.../...[ilmastolaki] 2 artiklassa vahvistetun 
unionin hiilijalanjäljen nollaamisen 
tavoitteen saavuttamiseksi laaditut 
strategiat ja toimenpiteet, energiaunionin 
tavoitteet ja päämäärät sekä ensimmäisen, 
vuodet 2021 – 2030 kattavan 
kymmenvuotisjakson osalta erityisesti 
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unionin energia- ja ilmastotavoitteet;; vuoteen 2030 ulottuvat unionin energia- ja 
ilmastotavoitteet;

Or. fr

Tarkistus 465
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 2018/1999
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7) ’ennusteilla’ ihmisen toiminnan 
aiheuttamia kasvihuonekaasujen lähteistä 
syntyviä päästöjä ja nielujen aikaansaamia 
poistumia tai energiajärjestelmän 
kehittymistä koskevia ennusteita, joihin 
sisältyvät ainakin määrälliset arviot 
raportointivuotta välittömästi seuraavista 
kuudesta vuodesta, joiden viimeinen luku 
on 0 tai 5;;

7) ’ennusteilla’ ihmisen toiminnan 
aiheuttamia kasvihuonekaasujen lähteistä 
syntyviä päästöjä ja luonnollisten nielujen 
aikaansaamia poistumia tai 
energiajärjestelmän kehittymistä koskevia 
ennusteita, joihin sisältyvät ainakin 
määrälliset arviot raportointivuotta 
välittömästi seuraavista kuudesta vuodesta, 
joiden viimeinen luku on 0 tai 5;

Or. fr

Tarkistus 466
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 2018/1999
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) ’ennusteilla’ ihmisen toiminnan 
aiheuttamia kasvihuonekaasujen lähteistä 
syntyviä päästöjä ja nielujen aikaansaamia 
poistumia tai energiajärjestelmän 
kehittymistä koskevia ennusteita, joihin 
sisältyvät ainakin määrälliset arviot 
raportointivuotta välittömästi seuraavista 

(7) ’ennusteilla’ ihmisen toiminnan 
aiheuttamia kasvihuonekaasujen lähteistä 
syntyviä päästöjä ja nielujen aikaansaamia 
poistumia tai energiajärjestelmän 
kehittymistä koskevia ennusteita, joihin 
sisältyy ainakin määrälliset arviot 
raportointivuotta välittömästi seuraavista 
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kuudesta vuodesta, joiden viimeinen luku 
on 0 tai 5;”;

neljästä vuodesta, joiden viimeinen luku 
on 0 tai 5;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan ”ennusteiden” määritelmä, josta lainsäädäntövallan 
käyttäjät ovat jo sopineet hallintoasetuksen yhteydessä.

Tarkistus 467
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) N:o 2018/1999
3 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) arviointi tämän kohdan b 
alakohdassa tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi suunniteltujen 
politiikkojen ja toimenpiteiden 
vaikutuksista, mukaan lukien niiden 
johdonmukaisuus asetuksen 
.../...[ilmastolaki] 2 artiklassa vahvistetun 
unionin ilmastoneutraaliustavoitteen, 
Pariisin sopimuksen mukaisten 
kasvihuonekaasupäästöjen pitkän aikavälin 
vähennystavoitteiden ja15 artiklassa 
tarkoitettujen pitkän aikavälin strategioiden 
kanssa;;

f) arviointi tämän kohdan b 
alakohdassa tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi suunniteltujen 
politiikkojen ja toimenpiteiden 
vaikutuksista, mukaan lukien niiden 
johdonmukaisuus asetuksen .../... 
[ilmastolaki] 2 artiklassa vahvistetun 
unionin hiilijalanjäljen nollaamisen 
tavoitteen, Pariisin sopimuksen mukaisten 
kasvihuonekaasupäästöjen pitkän aikavälin 
vähennystavoitteiden ja15 artiklassa 
tarkoitettujen pitkän aikavälin strategioiden 
kanssa;

Or. fr

Tarkistus 468
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EU) N:o 2018/1999
8 artikla – 2 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) se, miten nykyiset ja suunnitellut 
politiikat ja toimenpiteet vaikuttavat 
asetuksen .../... [ilmastolaki] 2 artiklassa 
vahvistetun unionin 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseen. ;

e) se, miten nykyiset ja suunnitellut 
politiikat ja toimenpiteet vaikuttavat 
asetuksen .../... [ilmastolaki] 2 artiklassa 
vahvistetun unionin hiilijalanjäljen 
nollaamisen tavoitteen saavuttamiseen. ;

Or. fr

Tarkistus 469
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EU) N:o 2018/1999
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ilmasto- ja energia-alan monitasoinen 
vuoropuhelu

Ilmastonmuutosta käsittelevä 
monitasoinen ja monialainen vuoropuhelu

Or. en

Tarkistus 470
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EU) N:o 2018/1999
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on käynnistettävä 
kansallisten sääntöjen mukaisesti ilmasto- 
ja energia-alan monitasoinen vuoropuhelu, 
jossa paikallisviranomaiset, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt, 
elinkeinoelämä, sijoittajat ja muut 
asiaankuuluvat sidosryhmät ja yleisö 
voivat olla aktiivisesti mukana ja 

Kunkin jäsenvaltion on käynnistettävä 
kansallisten sääntöjen mukaisesti ilmasto- 
ja energia-alan monitasoinen vuoropuhelu, 
jossa paikallisviranomaiset, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt, 
elinkeinoelämä, sijoittajat ja muut 
asiaankuuluvat sidosryhmät ja yleisö 
voivat olla aktiivisesti mukana ja 
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keskustella asetuksen .../... [ilmastolaki] 2 
artiklassa vahvistetun unionin 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisesta sekä erilaisista energia- ja 
ilmastopolitiikan skenaarioista, myös 
pitkän aikavälin skenaarioista, ja tarkastella 
uudelleen edistymistä, paitsi jos 
jäsenvaltiolla on jo rakenne, jota voidaan 
käyttää samaan tarkoitukseen. Tämän 
vuoropuhelun puitteissa voidaan 
keskustella yhdennetyistä kansallisista 
energia- ja ilmastosuunnitelmista.;

keskustella asetuksen .../... [ilmastolaki] 2 
artiklassa vahvistetun unionin 
hiilijalanjäljen nollaamisen tavoitteen 
saavuttamisesta sekä erilaisista energia- ja 
ilmastopolitiikan skenaarioista, myös 
pitkän aikavälin skenaarioista, ja tarkastella 
uudelleen edistymistä, paitsi jos 
jäsenvaltiolla on jo rakenne, jota voidaan 
käyttää samaan tarkoitukseen. Tämän 
vuoropuhelun puitteissa voidaan 
keskustella yhdennetyistä kansallisista 
energia- ja ilmastosuunnitelmista.

Or. fr

Tarkistus 471
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EU) N:o 2018/1999
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on käynnistettävä 
kansallisten sääntöjen mukaisesti ilmasto- 
ja energia-alan monitasoinen 
vuoropuhelu, jossa paikallisviranomaiset, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt, 
elinkeinoelämä, sijoittajat ja muut 
asiaankuuluvat sidosryhmät ja yleisö 
voivat olla aktiivisesti mukana ja 
keskustella asetuksen .../... [ilmastolaki] 2 
artiklassa vahvistetun unionin 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisesta sekä erilaisista energia- ja 
ilmastopolitiikan skenaarioista, myös 
pitkän aikavälin skenaarioista, ja 
tarkastella uudelleen edistymistä, paitsi jos 
jäsenvaltiolla on jo rakenne, jota voidaan 
käyttää samaan tarkoitukseen. Tämän 
vuoropuhelun puitteissa voidaan 
keskustella yhdennetyistä kansallisista 
energia- ja ilmastosuunnitelmista.”;

Kunkin jäsenvaltion on käynnistettävä 
kansallisten sääntöjen mukaisesti 
ilmastonmuutosta käsittelevä 
monitasoinen ja monialainen vuoropuhelu, 
jossa paikallisviranomaiset, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt, 
elinkeinoelämä, sijoittajat ja muut 
asiaankuuluvat sidosryhmät ja yleisö 
voivat olla aktiivisesti mukana ja 
keskustella asetuksen .../... [ilmastolaki] 2 
artiklassa vahvistettujen unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi eri 
alojen erilaisista skenaarioista vuosille 
2030, 2040, 2050 ja myöhemmälle ajalle 
ja tarkastella uudelleen edistymistä, paitsi 
jos jäsenvaltiolla on jo rakenne, jota 
voidaan käyttää samaan tarkoitukseen. 
Tämän vuoropuhelun puitteissa voidaan 
keskustella yhdennetyistä kansallisista 
energia- ja ilmastosuunnitelmista.”;
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Or. en

Tarkistus 472
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EU) N:o 2018/1999
15 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kasvihuonekaasupäästöjen pitkän 
aikavälin vähennysten toteuttaminen ja 
nielujen aikaansaamien poistumien 
tehostaminen kaikilla sektoreilla asetuksen 
.../... [ilmastolaki] 2 artiklassa vahvistetun 
unionin ilmastoneutraaliustavoitteen 
mukaisesti ;;

c) kasvihuonekaasupäästöjen pitkän 
aikavälin vähennysten toteuttaminen ja 
luonnollisten nielujen aikaansaamien 
poistumien tehostaminen kaikilla 
sektoreilla asetuksen .../... [ilmastolaki] 2 
artiklassa vahvistetun unionin 
hiilijalanjäljen nollaamisen tavoitteen 
mukaisesti ;

Or. fr

Tarkistus 473
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 2018/1999
Liite I – 1 osa – A jakso – 3.1.1 kohta i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) Sellaiset 2.1.1 kohdassa tarkoitetut 
politiikat ja toimenpiteet asetuksessa (EU) 
2018/842 säädetyn tavoitteen 
saavuttamiseksi ja politiikat ja toimenpiteet 
asetuksen (EU) 2018/841 noudattamiseksi, 
jotka kattavat kaikki keskeiset päästöjä 
aiheuttavat alat ja alat, joilla pyritään 
tehostamaan poistumia, ottaen huomioon 
asetuksen .../... [ilmastolaki] 2 artiklassa 
vahvistettu unionin 
ilmastoneutraaliustavoite ;

i) Sellaiset 2.1.1 kohdassa tarkoitetut 
politiikat ja toimenpiteet asetuksessa (EU) 
2018/842 säädetyn tavoitteen 
saavuttamiseksi ja politiikat ja toimenpiteet 
asetuksen (EU) 2018/841 noudattamiseksi, 
jotka kattavat kaikki keskeiset päästöjä 
aiheuttavat alat ja alat, joilla pyritään 
tehostamaan poistumia, ottaen huomioon 
asetuksen .../... [ilmastolaki] 2 artiklassa 
vahvistettu unionin hiilijalanjäljen 
nollaamisen tavoite ;
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Or. fr

Tarkistus 474
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 2018/1999
Liite I – 1 osa – B jakso – 5.5 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5.5. Suunniteltujen politiikkojen ja 
toimenpiteiden vaikutus asetuksen .../... 
[ilmastolaki] 2 artiklassa vahvistetun 
unionin ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseen ;

5.5. Suunniteltujen politiikkojen ja 
toimenpiteiden vaikutus asetuksen .../... 
[ilmastolaki] 2 artiklassa vahvistetun 
unionin hiilijalanjäljen nollaamisen 
tavoitteen saavuttamiseen ;

Or. fr

Tarkistus 475
Thomas Waitz

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 2018/1999
Liite IV – alakohta 2.1.1

Nykyinen teksti Tarkistus

7 a) Korvataan liitteessä IV oleva 2.1.1. 
kohta seuraavasti:

2.1.1. Ennustetut päästövähennykset ja 
poistumien tehostaminen vuoteen 2050 
mennessä

”2.1.1. Ennustetut kumulatiiviset päästöt 
kaudelle 2021-2050, jotta voidaan edistää 
asetuksen.../... [ilmastolaki] 2 artiklan 1 
kohdassa säädetyn unionin 
kasvihuonekaasutaseen saavuttamista;”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1999&from=FI#d1e32-62-1)
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Tarkistus 476
Thomas Waitz

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 7 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 2018/1999
Liite IV – alakohta 2.1.2

Nykyinen teksti Tarkistus

7 b) Korvataan liitteessä IV oleva 2.1.2. 
kohta seuraavasti:

2.1.2. Kansallinen tavoite vuodelle 2030 ja, 
jos saatavilla, tämän jälkeiselle ajalle sekä 
ohjeelliset välitavoitteet vuosille 2040 ja 
2050

”2.1.2. Kansallinen ja koko taloutta 
koskeva päästövähennystavoite vuodelle 
2030 ja, jos saatavilla, tämän jälkeiselle 
ajalle ottaen huomioon asetuksen.../... 
[ilmastolaki] 2 artiklan mukaiset 
jäsenvaltioiden velvoitteet”; 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1999&from=FI#d1e32-62-1)

Tarkistus 477
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 7 c alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 2018/1999
Liite IV – 2.1.4 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 c) Lisätään liitteeseen IV 2.1.4. kohta 
seuraavasti:
”2.1.4. Luonnollisten nielujen 
aikaansaamien poistumien ennustettu 
tehostuminen vuoteen 2030, 2035 ja 2040 
mennessä ja tämän jälkeiselle ajalle 
ottaen huomioon asetuksen .../... 
[ilmastolaki] 2 artiklan mukaiset 
jäsenvaltioiden velvoitteet”;

Or. en
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((https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1999&from=FI#d1e32-62-1))

Tarkistus 478
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Asetus (EU) N:o 2018/1999
Liite VI – 1 osa –1 kohta – c alakohta – viii alakohta

Komission teksti Tarkistus

viii) arviointi siitä, miten politiikalla tai 
toimenpiteellä edistetään asetuksen .../... 
[ilmastolaki] 2 artiklassa vahvistetun 
unionin ilmastoneutraaliustavoitteen ja 15 
artiklassa tarkoitetun pitkän aikavälin 
strategian saavuttamista;

viii) arviointi siitä, miten politiikalla tai 
toimenpiteellä edistetään asetuksen .../... 
[ilmastolaki] 2 artiklassa vahvistetun 
unionin hiilijalanjäljen nollaamisen 
tavoitteen ja 15 artiklassa tarkoitetun 
pitkän aikavälin strategian saavuttamista;

Or. fr


