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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan komissio esitteli joulukuussa 2019 Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, joka on 
olennaisilta osin EU:n suunnitelma tehdä taloudestamme kestävä ja saavuttaa samalla 
ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Sen puitteissa on jo julkaistu useita strategioita, 
kuten Pellolta pöytään -strategia ja luonnon monimuotoisuutta koskeva strategia, ja lisää on 
tulossa. Lisäksi suunnitellaan tai käsitellään parhaillaan useita lainsäädäntöaloitteita ja 
uudelleentarkasteluja, joilla pyritään panemaan täytäntöön Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa määritetyt tavoitteet. 

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on todellinen paradigman muutos poliittisen 
päätöksenteon kannalta, koska siinä pyritään yhdistämään kaikki ilmastoneutraaliuden ja 
kestävän kehityksen saavuttamiseksi toteutettavat unionin toimet ja muuttamaan samalla 
lineaarinen taloutemme kiertotaloudeksi. Tästä uudesta toimintaympäristöstä on seurannut 
muun muassa, että kahdeksannen ympäristöohjelman luonne on erilainen luonne kuin edellisen 
ympäristöohjelman, joka sisälsi tavoite- ja toimenpideluetteloita. Sen sijaan kahdeksannessa 
ympäristöohjelmassa annetaan vastuuvelvollisuus Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalle, ja 
ympäristöohjelma on sen ja kestävän kehityksen tavoitteiden keskeinen seurantaväline. 
Kahdeksas ympäristöohjelma on myös keskeinen yhteispäätösväline ja pitkän aikavälin väline 
vuoteen 2030 ulottuvassa ympäristö- ja ilmastopolitiikan suunnittelussa, ja siihen sisältyy 
vuoden 2050 visio kansalaisten hyvästä elämästä maapallon resurssien rajoissa.

Ympäristön pilaantumisen torjumiseksi ja maapallon resurssien rajoissa elämistä koskevan 
EU:n pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi kahdeksannessa ympäristöohjelmassa olisi 
sitouduttava siirtymään kohti kestävää hyvinvointitaloutta, jonka perustana ovat vuodelle 2030 
asetetut kestävän kehityksen tavoitteet. Hyvinvointitaloudessa yleisen edun olisi oltava taloutta 
määrittävä tekijä eikä toisinpäin. Siinä asetetaan etusijalle se, mikä todella on tärkeää: kaikkien 
kansalaisten hyvinvointi, vaurauden ja sosiaalisen edistyksen yhdistäminen maapallon 
resurssien rajoissa ja maapallon resurssien suojelu tuleville sukupolville sekä muille lajeille. 
Hyvinvointitalouteen siirtyminen edellyttää hallintoa koskevaa lähestymistapaa, jossa ihmiset 
ja heidän hyvinvointinsa asetetaan politiikan ja päätöksenteon keskiöön.

Komission asettamien aihekohtaisten ensisijaisten tavoitteiden on oltava täsmällisiä, 
mitattavissa olevia ja yhdenmukaisia, mutta niitä ei pidä rajoittaa Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman mukaisilla sitoumuksilla. Niillä olisi mahdollistettava tarvittaessa EU:n 
ympäristötoimien asteittainen tehostaminen. Näihin ensisijaisiin tavoitteisiin olisi myös 
sisällyttävä erityisiä panoksia tietyiltä politiikanaloilta, kuten luonnon ennallistaminen, kauppa, 
maatalous ja maaperä, kalastuksenhoito, metsänhoito ja kiertotalous. Tämä edellyttää, että 
kaiken voimassa olevan lainsäädännön ja kaikkien uusien aloitteiden osoitetaan olevan 
kahdeksannen ympäristöohjelman ensisijaisten tavoitteiden, ennalta varautumisen periaatteen 
ja saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisia, että ne edistävät aktiivisesti kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamista ja että ne ottavat huomioon toimien toteuttamatta jättämisen 
kustannukset. Kestävyys on asetettava etusijalle paremman sääntelyn prosessissa.

Kahdeksannessa ympäristöohjelmassa on varmistettava, että ”systeemisen muutoksen” 
seuranta asetetaan ensisijaiseksi tavoitteeksi ja että siihen sisältyy velvollisuus tunnistaa 
tapaukset, joissa järjestelmän lukkiutuminen estää Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
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edistymisen, ja reagoida näihin tapauksiin, sekä velvollisuus määrittää ratkaisuja ja sisällyttää 
ne toimintapolitiikkaan. Maatalouspolitiikassa tämä edellyttää erityisesti tavoitetta, joka koskee 
siirtymistä kokonaisvaltaiseen elintarvikejärjestelmään liittyvään lähestymistapaan. 
Riittämättömän edistyksen tai seurannan johdosta olisi annettava uutta tai uudistettua 
lainsäädäntöä ja otettava käyttöön ”saastuttaja maksaa” -periaatteeseen perustuvia taloudellisia 
kannustimia ja seuraamuksia. Riittämättömän edistyksen tai taantumien olisi myös johdettava 
hallinnon muutoksiin, jotta varmistetaan politiikan johdonmukaisuus ja täytäntöönpano. 

Unionin ympäristöpolitiikkojen on perustuttava tieteeseen. Sen vuoksi on tärkeää investoida 
maapallon resurssien rajoja koskevan tieteellisen tietopohjan luomiseen sekä siihen, miten 
voidaan tunnistaa ja mitata takaisinkytkentöjen, kriittisten pisteiden, politiikan 
epäjohdonmukaisuuden ja lukkiutumisvaikutusten seurauksia. Muussa tapauksessa väitteet, 
joiden mukaan politiikat ovat maapallon resurssien rajoissa, jäävät toteennäyttämättömiksi. 
Väliarvioinnissa arvioidaan ensisijaisten tavoitteiden edistymistä ja sisällytetään alan 
lisätietämys ohjelman seurantakehykseen sekä tiedotetaan vihreän kehityksen ohjelman II 
kehittämisestä. 

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden menestyksellinen saavuttaminen on 
kaikkien EU:n toimielinten etujen mukaista, minkä vuoksi niiden kaikkien olisi oltava osa 
kahdeksannen ympäristöohjelman hallintoa ja keskusteltava säännöllisesti sen 
täytäntöönpanon edistymisestä ja edistymisen esteistä sekä määritettävä tarvittaessa yhteisesti 
lisätoimenpiteitä. Toimintaohjelman on nimensä mukaisesti oltava muutakin kuin pelkkä 
tietoa tarjoava seurantamekanismi: sen on pikemminkin oltava tulevaisuuteen suuntautuva 
mekanismi, jossa myös tunnistetaan ratkaisuja ja käynnistetään muutoksia.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksellä N:o 1386/2013/EU23 
perustettiin seitsemäs ympäristöalan 
toimintaohjelma, jäljempänä ’seitsemäs 
ympäristöohjelma’, jossa vahvistetaan 
31 päivään joulukuuta 2020 saakka 
ulottuvat unionin ympäristötoimet sekä 
vuoteen 2050 ulottuva pitkän aikavälin 
visio.

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksellä N:o 1386/2013/EU23 
perustettiin seitsemäs ympäristöalan 
toimintaohjelma, jäljempänä ’seitsemäs 
ympäristöohjelma’, jossa vahvistetaan 
31 päivään joulukuuta 2020 saakka 
ulottuvat unionin ympäristötoimet sekä 
pitkän aikavälin visio, joka on tarkoitus 
saavuttaa viimeistään vuoteen 2050 
mennessä.
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__________________ __________________
23 EUVL L 354, 28.12.2013, s. 171. 23 EUVL L 354, 28.12.2013, s. 171.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Seitsemännen ympäristöohjelman 
arvioinnissaan komissio totesi myös, että 
luonnonsuojeluun ja terveyteen liittyvissä 
toimissa sekä ympäristönäkökohtien 
sisällyttämisessä muuhun politiikkaan ei 
ole edistytty riittävästi ja että sosiaaliset 
kysymykset olisi voitu ottaa paremmin 
huomioon ympäristö- ja sosiaalipolitiikan 
välisten yhteyksien pohjalta. Lisäksi 
komissio totesi arvioinnissaan, että entistä 
kunnianhimoisemmista 
ympäristötavoitteista huolimatta 
ympäristönsuojelumenot ovat pysyneet 
unionissa alhaisina useiden vuosien ajan. 
Se totesi myös, että 
ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon 
laiminlyönti maksaa unionin taloudelle 
vuosittain noin 55 miljardia euroa 
terveyskustannuksina ja ympäristöön 
liittyvinä suorina kustannuksina. Toimien 
toteuttamisen tärkeyttä koskevien 
poliittisten pohdintojen on perustuttava 
toimien toteuttamatta jättämisen 
kustannuksia koskeviin tutkimuksiin, 
jotta toimien toteuttamatta jättämisen 
kustannukset voidaan paremmin 
sisällyttää politiikkaan, REFIT-ohjelmiin, 
uudelleenlaadintoihin, 
vaikutustenarviointeihin ja 
uudelleentarkasteluihin ja jotta voidaan 
varmistaa, että ympäristöön ja terveyteen 
liittyvät kustannukset otetaan huomioon 
kattavamman käsityksen saamiseksi 
toiminnan kustannuksista ja hyödyistä.
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Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan ympäristökeskuksen 
raportin ”The European environment – 
state and outlook 2020 – Knowledge for 
transition to a sustainable Europe”, 
jäljempänä ’SOER 2020 -raportti’, mukaan 
vuonna 2020 unionilla on ainutlaatuinen 
tilaisuus osoittaa johtajuutta 
kestävyysasioissa ja tarttua systeemisiä 
ratkaisuja vaativiin kiireellisiin 
kestävyyshaasteisiin. Kuten SOER 2020 -
raportissa todetaan, maapallon ilmastossa 
ja ekosysteemeissä on 1950-luvulta lähtien 
havaittu muutoksia, joita ei ole havaittu 
aiempina vuosikymmeninä saati 
vuosituhansina. Maapallon väestö on 
kolminkertaistunut sitten 1950-luvun, ja 
kaupungeissa asuvien määrä on 
nelinkertaistunut. Jos nykyinen kasvumalli 
jatkuu, ympäristöpaineiden odotetaan 
lisääntyvän entisestään, mikä aiheuttaa 
suoria ja välillisiä haittavaikutuksia 
ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. 
Tämä koskee erityisesti aloja, joiden 
ympäristövaikutukset ovat suurimmat, eli 
elintarvike-, liikkuvuus- ja energia-alaa 
sekä infrastruktuureja ja rakennuksia.

(4) Euroopan ympäristökeskuksen 
raportin ”The European environment – 
state and outlook 2020 – Knowledge for 
transition to a sustainable Europe”, 
jäljempänä ’SOER 2020 -raportti’, mukaan 
unionilla on seuraavalla vuosikymmenellä 
ainutlaatuinen mutta rajallinen tilaisuus 
osoittaa johtajuutta kestävyysasioissa ja 
tarttua systeemisiä ratkaisuja vaativiin 
kiireellisiin kestävyyshaasteisiin. Kuten 
SOER 2020 -raportissa todetaan, 
maapallon ilmastossa ja ekosysteemeissä 
on 1950-luvulta lähtien havaittu muutoksia, 
joita ei ole havaittu aiempina 
vuosikymmeninä saati vuosituhansina. 
Maapallon väestö on kolminkertaistunut 
sitten 1950-luvun, ja kaupungeissa asuvien 
määrä on nelinkertaistunut. Jos nykyinen 
kasvumalli jatkuu, ympäristöpaineiden 
odotetaan lisääntyvän entisestään, mikä 
aiheuttaa suoria ja välillisiä 
haittavaikutuksia ihmisten terveydelle ja 
hyvinvoinnille. Tämä koskee erityisesti 
aloja, joiden ympäristövaikutukset ovat 
suurimmat, eli elintarvike-, liikkuvuus- ja 
energia-alaa sekä infrastruktuureja ja 
rakennuksia.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale



PA\1222490FI.docx 7/45 PE663.278v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(5) Euroopan komissio vastasi 
SOER 2020 -raportissa yksilöityihin 
haasteisiin hyväksymällä Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman25, joka on uusi 
kasvustrategia vihreää ja digitaalista 
siirtymää varten. Sen tavoitteena on 
oikeudenmukainen ja vauras unioni, jonka 
talous on kilpailukykyinen, 
ilmastoneutraali ja resurssitehokas. 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU)26 lainsäädäntöön 
sisällytetään unionin tavoite saavuttaa 
ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä.

(5) Euroopan komissio vastasi 
SOER 2020 -raportissa yksilöityihin 
haasteisiin hyväksymällä Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman25, joka on uusi 
kasvustrategia vihreää ja digitaalista 
siirtymää varten. Sen tavoitteena on 
oikeudenmukainen ja vauras unioni, jonka 
talous on kilpailukykyinen, 
ilmastoneutraali ja resurssitehokas. 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU)26 lainsäädäntöön 
sisällytetään unionin tavoite saavuttaa 
ilmastoneutraalius viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä. Tällä strategialla 
edistetään viimeistään vuoteen 2050 
mennessä saavutettavaa pitkän aikavälin 
visiota, mutta on toteutettava 
lisätoimenpiteitä aidon ja systeemisen 
muutoksen varmistamiseksi.

__________________ __________________
25 COM(2019) 640 final. 25 COM(2019) 640 final.
26 COM(2020) 80 final. 26 COM(2020) 80 final.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Ilmasto- ja ympäristöhätätilasta 
28. marraskuuta 2019 annetussa 
Euroopan parlamentin 
päätöslauselmassa1 a julistettiin ilmasto- 
ja ympäristöhätätila Eurooppaan ja 
maailmanlaajuisesti ja kehotettiin uutta 
komissiota ryhtymään tältä osin 
kiireellisiin ja merkittäviin toimiin, myös 
puuttumalla unionin nykyisten 
politiikkojen epäjohdonmukaisuuksiin 
ilmasto- ja ympäristöhätätilan haasteisiin 
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vastaamiseksi, etenkin uudistamalla 
kauaskantoisesti maatalous- ja 
kauppapolitiikkaansa ja varmistamalla, 
että kaikki asiaankuuluvat tulevat 
lainsäädäntö- ja talousarvioehdotukset 
vastaavat täysin tavoitetta rajoittaa 
ilmaston lämpeneminen alle 
1,5 celsiusasteeseen eivätkä edistä 
biologisen monimuotoisuuden häviämistä. 
Komission 30. tammikuuta 2019 
antamassa pohdinta-asiakirjassa ”Kohti 
kestävää Eurooppaa vuoteen 2030 
mennessä” todettiin, että ekologinen kriisi 
on Euroopan kiireellisin kestävyyshaaste. 
Yleisten asioiden neuvosto hyväksyi 
10. joulukuuta 2019 päätelmiä, joissa 
pidetään valitettavana, että 
luonnonvarojen käytöstä on tulossa 
entistä kestämättömämpää. Neuvosto 
totesi myös huolestuneena, että merkittävä 
osa näistä kielteisistä 
ympäristövaikutuksista ilmenee unionin 
ulkopuolella. Tältä osin Euroopan 
parlamentti kehotti komissiota laatimaan 
tavoitteen unionin kulutuksen ja 
tuotannon maailmanlaajuisen jalanjäljen 
pienentämiseksi maapallon resurssien 
rajat huomioon ottaen.
___________________
1 a Hyväksytyt tekstit, 
28. marraskuuta 2019, P9_TA(2019)0078.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kahdeksannen ympäristöohjelman 
olisi tuettava Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmaan kuuluvien ympäristö- ja 
ilmastotoimien tavoitteita noudatellen jo 
seitsemännessä ympäristöohjelmassa 

(8) Kahdeksannen ympäristöohjelman 
olisi tuettava Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmaan kuuluvia tavoitteita noudatellen 
pitkän aikavälin tavoitetta, jonka mukaan 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä 
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vahvistettua pitkän aikavälin tavoitetta, 
jonka mukaan vuoteen 2050 mennessä 
elämme hyvää elämää maapallon 
resurssien rajoissa. Kahdeksannen 
ympäristöohjelman olisi osaltaan 
edistettävä YK:n Agenda 2030 -
toimintaohjelman ja sen kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

elämme hyvää elämää maapallon 
resurssien rajoissa. Kahdeksannen 
ympäristöohjelman olisi osaltaan 
edistettävä YK:n Agenda 2030 -
toimintaohjelman ja sen kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja 
mahdollistettava muutos kohti sellaista 
unionin taloutta, jolla taataan hyvinvointi 
maapallon resurssien rajoissa.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kahdeksannen ympäristöohjelman 
olisi nopeutettava siirtymistä uusintavaan 
talouteen, joka antaa maapallolle enemmän 
kuin ottaa. Uusintavassa kasvumallissa 
otetaan huomioon se, että 
yhteiskuntiemme hyvinvointi ja vauraus 
riippuvat vakaasta ilmastosta, terveestä 
ympäristöstä ja kukoistavista 
ekosysteemeistä, jotka tarjoavat 
talouksillemme turvallisen 
toimintaympäristön. Kun maailman väestö 
ja luonnonvarojen kysyntä kasvavat 
edelleen, taloudellisen toiminnan olisi 
kehityttävä tavalla, joka ei aiheuta 
vahinkoa vaan kääntää ilmastonmuutoksen 
suunnan ja parantaa ympäristön tilaa sen 
heikentämisen sijaan, minimoi saastumisen 
ja johtaa luonnonpääoman säilyttämiseen 
ja rikastuttamiseen. Näin varmistetaan 
uusiutuvien ja uusiutumattomien 
luonnonvarojen runsaus. Jatkuvan 
innovoinnin, uusiin haasteisiin 
mukautumisen ja yhdessä luomisen kautta 
uusintava talous lujittaa palautumis- ja 
selviytymiskykyä ja suojelee nykyisten ja 
tulevien sukupolvien hyvinvointia.

(9) Kahdeksannen ympäristöohjelman 
olisi nopeutettava siirtymistä uusintavaan 
talouteen, joka antaa maapallolle enemmän 
kuin ottaa, minkä seurauksena 
parannetaan luonnon tilaa ja maa- ja 
meriekosysteemien toimintaa sekä 
sitoudutaan ekosysteemipohjaiseen 
hoitoon ja ennallistamiseen tehtäviin 
investointeihin, jotta seuraavat sukupolvet 
voivat periä paremmassa tilassa olevan 
maailman. Uusintavassa ja kestävässä, 
yleisen edun mukaisesti johdetussa 
hyvinvointitaloudessa olisi otettava 
huomioon se, että yhteiskuntiemme 
hyvinvointi ja vauraus riippuvat vakaasta 
ilmastosta, terveestä ympäristöstä ja 
kukoistavista ekosysteemeistä, jotka 
tarjoavat talouksillemme turvallisen 
toimintaympäristön maapallon resurssien 
rajoissa. Kun maailman väestö ja 
luonnonvarojen kysyntä kasvavat edelleen, 
taloudellisen toiminnan olisi kehityttävä 
tavalla, joka ei aiheuta vahinkoa vaan 
kääntää ilmastonmuutoksen suunnan ja 
parantaa ympäristön tilaa sen 
heikentämisen sijaan, poistaa saastumisen 
ja johtaa luonnonpääoman ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseen ja 
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rikastuttamiseen. Näin varmistetaan 
uusiutuvien ja uusiutumattomien 
luonnonvarojen runsaus. Jatkuvan 
innovoinnin, uusiin haasteisiin 
mukautumisen ja yhdessä luomisen kautta 
uusintava ja kestävä hyvinvointitalous 
lujittaa palautumis- ja selviytymiskykyä, 
parantaa seuraaville sukupolville 
jätettävän luonnon tilaa ja suojelee 
nykyisten ja tulevien sukupolvien 
hyvinvointia.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Kahdeksannessa 
ympäristöohjelmassa olisi sitouduttava 
siirtymään kohti kestävää 
hyvinvointitaloutta, jonka perustana ovat 
vuodelle 2030 asetetut kestävän 
kehityksen tavoitteet. 
Hyvinvointitaloudessa yleisen edun olisi 
oltava taloutta määrittävä tekijä eikä 
toisinpäin, ja siinä asetetaan etusijalle 
kaikkien kansalaisten hyvinvointi, 
yhdistetään vauraus ja sosiaalinen edistys 
maapallon resurssien rajoissa ja 
suojellaan maapallon resursseja tuleville 
sukupolville sekä muille lajeille. 
Tällaiseen talouteen siirtyminen edellyttää 
hallintoa koskevaa lähestymistapaa, jossa 
ihmiset ja heidän hyvinvointinsa 
asetetaan politiikan ja päätöksenteon 
keskiöön. Tämän saavuttamiseksi 
unionissa olisi otettava käyttöön BKT:n 
lisäksi uusia taloudellisen suorituskyvyn 
ja sosiaalisen edistyksen indikaattoreita.

Or. en
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Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kahdeksannessa 
ympäristöohjelmassa olisi asetettava 
aihekohtaiset ensisijaiset tavoitteet, jotka 
koskevat ilmastoneutraaliutta, 
ilmastonmuutokseen sopeutumista, 
luonnon monimuotoisuuden suojelemista ja 
ennallistamista, kiertotaloutta, 
saasteettomuusstrategiaa sekä tuotannosta 
ja kulutuksesta aiheutuvien 
ympäristöpaineiden vähentämistä. Lisäksi 
siinä olisi yksilöitävä mahdollistavat 
edellytykset, joiden avulla kaikki 
asianomaiset toimijat saavuttavat pitkän 
aikavälin tavoitteet ja aihekohtaiset 
ensisijaisten tavoitteet.

(10) Kahdeksannessa 
ympäristöohjelmassa olisi asetettava 
aihekohtaiset ensisijaiset tavoitteet, jotka 
koskevat ilmastoneutraaliutta, 
ilmastonmuutokseen sopeutumista, 
luonnon monimuotoisuuden suojelemista ja 
ennallistamista, myrkytöntä kiertotaloutta, 
saasteettomuusstrategiaa sekä tuotannosta 
ja kulutuksesta aiheutuvien 
ympäristöpaineiden vähentämistä. Lisäksi 
siinä olisi yksilöitävä mahdollistavat 
edellytykset, joiden avulla kaikki 
asianomaiset toimijat saavuttavat pitkän 
aikavälin tavoitteet ja aihekohtaiset 
ensisijaisten tavoitteet.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Ympäristöpolitiikka on erittäin 
hajautettua, joten kahdeksannen 
ympäristöohjelman ensisijaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi olisi 
toteutettava toimia hallinnon eri tasoilla eli 
Euroopan, kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla soveltaen yhteistyöhön 
perustuvaa lähestymistapaa monitasoiseen 
hallintoon. Toimintapolitiikan 
kehittämiseen ja täytäntöönpanoon olisi 
sovellettava entistä yhdennetympää 
lähestymistapaa, jotta voidaan maksimoida 
taloudellisten, ympäristö- ja sosiaalisten 
tavoitteiden väliset synergiat ja kiinnittää 
samalla erityistä huomiota mahdollisiin 

(11) Ympäristöpolitiikka on erittäin 
hajautettua, joten kahdeksannen 
ympäristöohjelman ensisijaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi olisi 
toteutettava toimia hallinnon eri tasoilla eli 
Euroopan, kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla soveltaen yhteistyöhön 
perustuvaa lähestymistapaa monitasoiseen 
hallintoon. Täytäntöönpano, 
täytäntöönpanon valvonta ja vastuullisuus 
ovat olennaisen tärkeitä kaikilla tasoilla. 
Toimintapolitiikan kehittämiseen ja 
täytäntöönpanoon olisi sovellettava entistä 
yhdennetympää lähestymistapaa, jotta 
voidaan maksimoida taloudellisten, 
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kompromisseihin ja haavoittuvien ryhmien 
tarpeisiin. Myös avoin toiminta muiden 
kuin valtiollisten toimijoiden kanssa on 
tärkeää, jotta voidaan varmistaa 
kahdeksannen ympäristöohjelman 
onnistuminen ja sen ensisijaisten 
tavoitteiden saavuttaminen.

ympäristö- ja sosiaalisten tavoitteiden 
väliset synergiat ja arvioida samalla 
järjestelmällisesti mahdollisia 
kompromisseja ja haavoittuvien ryhmien 
tarpeita. Myös avoin ja jatkuva toiminta 
muiden kuin valtiollisten toimijoiden ja 
suuren yleisön kanssa on tärkeää, jotta 
voidaan varmistaa kahdeksannen 
ympäristöohjelman onnistuminen. Tähän 
sisältyy se, että politiikkojen perustana 
olevat vaikutustenarvioinnit julkaistaan ja 
asetetaan saataville heti niiden 
valmistuttua, ottaen huomioon Euroopan 
unionin tuomioistuimen asiassa C-
57/16 P1 a antama tuomio.
__________________
1 a C-57/16 P, ClientEarth v. komissio, 
ECLI:EU:C:2018:660.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Kahdeksannessa 
ympäristöohjelmassa otetaan huomioon, 
että näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
on toteutettava syvälle ulottuva muutos ja 
että tarvitaan systeemiajatteluun 
perustuvaa yhdennettyä analyysia 
keskinäisten riippuvuuksien, 
takaisinkytkentöjen ja järjestelmän 
lukkiutumisvaikutusten ymmärtämiseksi 
ja niihin puuttumiseksi. Tällainen muutos 
edellyttää koko hallintorakenne 
yhtenäisenä -periaatteen mukaisia 
johdonmukaisia lähestymistapoja 
edistyksen mahdollistamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Entistä tiiviimpi yhteistyö 
kumppanimaiden kanssa, hyvä 
maailmanlaajuinen ympäristöhallinto sekä 
unionin sisäisten ja ulkoisten politiikkojen 
väliset synergiat ovat avainasemassa 
unionin ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamisen kannalta.

(12) Entistä tiiviimpi yhteistyö 
kumppanimaiden kanssa, hyvä 
maailmanlaajuinen ympäristöhallinto sekä 
kaikkien unionin sisäisten ja ulkoisten 
politiikkojen väliset synergiat ja 
johdonmukaisuus kestävää kehitystä 
tukevan politiikkajohdonmukaisuuden 
saavuttamiseksi ovat avainasemassa 
unionin ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamisen kannalta. Näiden 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
myös, että kaikki vuodelle 2030 asetetut 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 
saavutetaan.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Euroopan komission olisi 
arvioitava, miten unioni ja jäsenvaltiot 
edistyvät kahdeksannen 
ympäristöohjelman ensisijaisten 
tavoitteiden saavuttamisessa, kun EU 
pyrkii parantamaan kestävyyttä ja 
palautumis- ja selviytymiskykyä sekä 
lisäämään hyvinvointia. Myös neuvosto27 
ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea28 
ovat kehottaneet mittaamaan BKT:n lisäksi 
muitakin taloudellisen suorituskyvyn ja 
yhteiskunnallisen edistyksen 
indikaattoreita ja käyttämään politiikan 
suunnannäyttäjänä yhä enemmän 
hyvinvointinäkökulmaa. Myös OECD29 
kannattaa tätä.

(13) Komission olisi arvioitava, miten 
unioni ja jäsenvaltiot edistyvät 
kahdeksannen ympäristöohjelman 
ensisijaisten tavoitteiden saavuttamisessa, 
kun EU pyrkii palautumis- ja 
selviytymiskykyiseen sekä kestävään 
hyvinvointitalouteen maapallon 
resurssien rajoissa. Myös neuvosto27 ja 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea28 ovat 
kehottaneet mittaamaan BKT:n lisäksi 
muitakin taloudellisen suorituskyvyn ja 
yhteiskunnallisen edistyksen 
indikaattoreita ja käyttämään politiikan 
suunnannäyttäjänä yhä enemmän 
hyvinvointinäkökulmaa. Myös OECD29 
kannattaa tätä.
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__________________ __________________
27 Ks. esim. 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/en/pdf

27 Ks. esim. 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/en/pdf

28 https://www.eesc.europa.eu/en/our-
work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper-towards-
sustainable-europe-2030.

28 https://www.eesc.europa.eu/en/our-
work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper-towards-
sustainable-europe-2030.

29 Ks. esim. seuraavat aloitteet: OECD 
Well-being Framework, OECD Framework 
for Policy Action on Inclusive Growth, 
Better Life Initiative ja New Approaches to 
Economic Challenges Initiative.

29 Ks. esim. seuraavat aloitteet: OECD 
Well-being Framework, OECD Framework 
for Policy Action on Inclusive Growth, 
Better Life Initiative ja New Approaches to 
Economic Challenges Initiative.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Kahdeksannen ympäristöohjelman 
ensisijaisten tavoitteiden saavuttamisessa 
tapahtuvan edistyksen arvioinnissa olisi 
otettava huomioon tietojen ja 
indikaattoreiden saatavuuden ja 
merkityksellisyyden viimeaikainen kehitys. 
Arviointi ei saisi olla ristiriidassa 
ympäristö- ja ilmastopolitiikan 
erityisnäkökohtia kattavien seuranta- tai 
hallintovälineiden kanssa eikä rajoittaa 
niiden käyttöä. Tällaisia välineitä ovat 
muun muassa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) 1999/201830, 
ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon 
arviointi sekä kiertotalouteen, 
saasteettomuuteen, luonnon 
monimuotoisuuteen, ilmaan, veteen, 
maaperään, jätteisiin tai muuhun 
ympäristöpolitiikkaan liittyvät 
seurantavälineet. Arviointi olisi osa 
johdonmukaista toisiinsa liittyvien 
seuranta- ja hallintovälineiden 
kokonaisuutta muiden sellaisten välineiden 

(14) Kahdeksannen ympäristöohjelman 
ensisijaisten tavoitteiden saavuttamisessa 
tapahtuvan edistyksen arvioinnissa olisi 
otettava huomioon tietojen ja 
indikaattoreiden saatavuuden ja 
merkityksellisyyden viimeaikainen kehitys. 
Arviointi ei saisi olla ristiriidassa 
ympäristö- ja ilmastopolitiikan 
erityisnäkökohtia kattavien seuranta- tai 
hallintovälineiden kanssa eikä rajoittaa 
niiden käyttöä. Tällaisia välineitä ovat 
muun muassa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) 1999/201830, 
ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon 
arviointi sekä myrkyttömään 
kiertotalouteen, saasteettomuuteen, 
luonnon monimuotoisuuteen, ilmaan, 
veteen, maaperään, jätteisiin tai muuhun 
ympäristöpolitiikkaan liittyvät 
seurantavälineet. Kahdeksannen 
ympäristöohjelman ensisijaisten 
tavoitteiden saavuttamisessa tapahtuvan 
edistyksen arvioinnin olisi oltava osa 
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kanssa, joita käytetään talouspolitiikan 
eurooppalaisessa ohjausjaksossa, 
Eurostatin suorittamassa kestävän 
kehityksen tavoitteiden seurannassa ja 
komission strategisessa 
ennakointiraportissa31.

laajempaa, johdonmukaista ja toisiinsa 
liittyvien seuranta- ja hallintovälineiden 
kokonaisuutta, joka kattaa 
ympäristötekijöiden lisäksi myös 
sosiaaliset ja taloudelliset tekijät, 
sellaisten välineiden kanssa, joita käytetään 
talouspolitiikan eurooppalaisessa 
ohjausjaksossa, Eurostatin suorittamassa 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
seurannassa ja komission strategisessa 
ennakointiraportissa31. Komission olisi 
arvioitava nykyisiä unionin tason 
seurantakehyksiä ja -indikaattoreita, 
joiden tulosten perusteella voitaisiin laatia 
indikaattoreita, joilla mitataan edistymistä 
kohti kestävää hyvinvointitaloutta.

__________________ __________________
30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta, EUVL L 328, 
21.12.2018, s. 1–77.

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta, EUVL L 328, 
21.12.2018, s. 1–77.

31 COM/2020/493 final. 31 COM(2020)0493.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Yhteisessä tutkimuskeskuksessa, 
Euroopan ympäristökeskuksessa ja 
muissa järjestöissä, joiden työ liittyy 
maapallon resurssien rajoihin (esim. 
makean veden käyttö, maankäytön 
muutos ja valtamerten happamoituminen) 
ja unionin kulutusjalanjälkeen, on 
hallussaan kasvava määrä tietoa ja niissä 
tehdään jatkuvasti työtä asian parissa. 
Tämän työn edistäminen on tärkeää 
päätöksentekijöille ja sidosryhmille 
tiedottamisen kannalta, ja sillä tuetaan 
keskeisten systeemisten haasteiden 
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tunnistamista.

Or. en

Perustelu

Katso esimerkiksi ”Is Europe living within the limits of our planet? An assessment of 
Europe’s environmental footprints in relation to planetary boundaries”, EEA:n ja FOENin 
yhteinen raportti (EEA:n raportti nro 01/2020).

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 b) Kahdeksannen ympäristöohjelman 
ensisijaisten tavoitteiden ja vuoteen 2050 
ulottuvan vision saavuttamiseksi on 
toteutettava yhteiskuntiemme 
organisointitavan syvälle luotaava 
muutos. 

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta poliittisten tavoitteiden 
kehitys ja saavutettu edistys voidaan ottaa 
huomioon, komission olisi arvioitava 
kahdeksas ympäristöohjelma vuonna 2029.

(18) Jotta poliittisten tavoitteiden 
kehitys ja saavutettu edistys voidaan ottaa 
huomioon, komission olisi arvioitava 
kahdeksas ympäristöohjelma vuonna 2029, 
ja komission olisi hyvissä ajoin esitettävä 
yhdeksättä ympäristöohjelmaa koskeva 
ehdotus, jotta varmistetaan kahdeksannen 
ja yhdeksännen ympäristöohjelman 
välinen jatkumo. Lisäksi kahdeksannen 
ympäristöohjelman edistymisen 
arvioimiseksi ja tulevan komission 
prioriteeteista tiedottamiseksi olisi 
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toteutettava väliarviointi vuonna 2024. 
Komission olisi myös otettava tulokset 
huomioon poliittisissa suuntaviivoissaan 
ja laadittava 31. maaliskuuta 2025 
mennessä kertomus, jossa se hahmottelee 
ympäristö- ja ilmastoalan prioriteettinsa 
tuleviksi vuosiksi Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma II:ssa.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 191 artiklan 2 kohdan 
mukaan unionin ympäristöpolitiikalla 
pyritään suojelun korkeaan tasoon 
unionin eri alueiden tilanteiden erilaisuus 
huomioon ottaen, ja se perustuu ennalta 
varautumisen periaatteelle sekä 
periaatteille, joiden mukaan ennalta 
ehkäiseviin toimiin olisi ryhdyttävä, 
ympäristövahingot olisi torjuttava 
ensisijaisesti niiden lähteellä ja 
saastuttajan olisi maksettava.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 b) Ympäristön kannalta haitallisten 
tukien asteittainen lakkauttaminen 
viivyttelemättä unionin ja kansallisella 
tasolla oli yksi seitsemännen 
ympäristöohjelman tavoitteista, jota ei 
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saavutettu. Se on sen jälkeen vahvistettu 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
keskeiseksi tavoitteeksi. Poistetaan kaikki 
haitalliset tuet, myös valtiontuet ja 
välilliset tuet, kuten verovapautukset, 
jotka edistävät haitallisten käytäntöjen 
jatkumista myös elintarvikealalla, 
heikentävät ponnisteluja ilmaston ja 
biologisen monimuotoisuuden hyväksi ja 
kuluttavat arvokkaita resursseja, joita 
tarvitaan oikeudenmukaiseen siirtymiseen 
kohti ilmastoneutraalia ja biologista 
monimuotoisuutta edistävää taloutta. 
Näiden tukien poistaminen olisi siksi 
säilytettävä ensisijaisena tavoitteena ja 
pantava tosiasiallisesti täytäntöön.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 18 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 c) Edistymisen sekä edistymisen 
puutteen ja edistymistä vaikeuttavien 
esteiden säännöllinen seuranta, niistä 
raportointi ja niiden huomioon ottaminen 
ovat olennaisen tärkeitä sen arvioimiseksi, 
onko edistys riittävää asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
tarvitaanko siten sopeuttavia 
hallintotoimia. On erityisen tärkeää 
ymmärtää oikea-aikaisesti mahdollistavia 
ja estäviä toimenpiteitä, 
lukkiutumisongelmia ja 
järjestelmävaikutuksia. Lisäksi mittareita, 
joilla seurataan systeemistä muutosta 
unionissa, ekosysteemien ja yhteiskuntien 
palautumis- ja selviytymiskykyä sekä 
hyvinvointia, tarvitaan kaikilla aloilla, 
joilla olemassa olevia mittareita voitaisiin 
vahvistaa. On myös olennaisen tärkeää 
ymmärtää tapauksia, joihin liittyy 
politiikan puutteellista 
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johdonmukaisuutta, johon on 
kiinnitettävä huomiota, jotta sitoumukset 
voidaan täyttää. Seurannan puitteissa 
olisi toteutettava erityisiä toimenpiteitä, 
jotka koskevat järjestelmän muutosta ja 
lukkiutumista, politiikan 
johdonmukaisuutta sekä 
takaisinkytkentöjen, vuorovaikutusten ja 
epälineaarisuuksien tunnistamista, jotka 
voivat merkittävästi vaikuttaa 
ymmärtämiseen ja siten myös 
politiikkatoimien toteuttamiseen, minkä 
lisäksi olisi otettava huomioon uusi 
tietämys ja tieteellinen näyttö.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kahdeksannella 
ympäristöohjelmalla pyritään 
nopeuttamaan siirtymistä 
ilmastoneutraaliin, resurssitehokkaaseen ja 
puhtaaseen kiertotalouteen 
oikeudenmukaisella ja osallistavalla tavalla 
sekä tuetaan Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman ja siihen kuuluvien aloitteiden 
ympäristö- ja ilmastotavoitteita.

2. Kahdeksannella 
ympäristöohjelmalla pyritään 
nopeuttamaan siirtymistä 
ilmastoneutraaliin, kestävään, 
myrkyttömään, resurssitehokkaaseen, 
kiertotalouteen sekä uusiutuvaan 
energiaan perustuvaan ja palautumis- ja 
selviytymiskykyiseen talouteen 
oikeudenmukaisella ja osallistavalla tavalla 
sekä suojelemaan, ennallistamaan ja 
parantamaan ympäristön laatua, mukaan 
lukien ilma, vesi ja maaperä, 
pysäyttämään luonnon 
monimuotoisuuden väheneminen ja 
kääntämään tämä suuntaus sekä 
torjumaan ekosysteemien köyhtymistä. 
Sillä tuetaan Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteita ja toteutetaan toimia 
niiden perusteella.

Or. en
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Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kahdeksas ympäristöohjelma 
muodostaa perustan Yhdistyneiden 
kansakuntien Agenda 2030 -
toimintaohjelmassa ja sen kestävän 
kehityksen tavoitteissa määriteltyjen 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiselle, ja sen seurantakehys on 
ympäristö- ja ilmastopoliittinen osa EU:n 
pyrkimyksiä mitata edistystä kohti 
parempaa kestävyyttä, mukaan lukien 
ilmastoneutraalius ja resurssitehokkuus, 
hyvinvointia sekä palautumis- ja 
selviytymiskykyä.

3. Kahdeksas ympäristöohjelma 
muodostaa perustan Yhdistyneiden 
kansakuntien Agenda 2030 -
toimintaohjelmassa ja sen kestävän 
kehityksen tavoitteissa määriteltyjen 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiselle, ja sen seurantakehys on 
ympäristö- ja ilmastopoliittinen osa EU:n 
pyrkimyksiä mitata edistystä kohti 
kestävyyttä, mukaan lukien 
ilmastoneutraalius ja resurssitehokkuus, 
hyvinvointia sekä palautumis- ja 
selviytymiskykyä.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kahdeksannen ympäristöohjelman 
ensisijaisena pitkän aikavälin tavoitteena 
on, että vuonna 2050 kansalaiset elävät 
hyvää elämää maapallon resurssien rajoissa 
uusintavassa taloudessa, jossa mitään ei 
tuhlata, kasvihuonekaasujen nettopäästöjä 
ei synny ja talouskasvu ei edellytä 
resurssien käytön lisäämistä eikä aiheuta 
ympäristön pilaantumista. Terve 
ympäristö tukee kansalaisten hyvinvointia, 
luonnon monimuotoisuus kukoistaa sekä 
luonnonpääomaa suojellaan, 
ennallistetaan ja arvostetaan tavalla, joka 
vahvistaa kykyä sietää ilmastonmuutosta ja 
muita ympäristöriskejä. Unioni näyttää 
suuntaa nykyisten ja tulevien sukupolvien 
hyvinvoinnin varmistamiselle 

1. Kahdeksannen ympäristöohjelman 
ensisijaisena pitkän aikavälin tavoitteena 
on oltava, että viimeistään vuoteen 2050 
mennessä kansalaiset elävät hyvää elämää 
maapallon resurssien rajoissa uusintavassa 
ja kestävässä hyvinvointitaloudessa, jossa 
mitään ei tuhlata ja jossa saavutetaan 
ilmastoneutraalius, erityisesti lisäämällä 
hiilen varastointia maatalousmailla ja 
metsissä. Terve ympäristö tukee nykyisten 
ja tulevien sukupolvien hyvinvointia, 
luonnon monimuotoisuus kukoistaa sekä 
luontoa suojellaan ja ennallistetaan ja 
mahdollistetaan se, että vahvistetaan 
kykyä sietää ilmastonmuutosta ja muita 
ympäristöriskejä. Unioni näyttää suuntaa 
nykyisten ja tulevien sukupolvien 
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maailmanlaajuisesti. hyvinvoinnin varmistamiselle 
maailmanlaajuisesti ottaen huomioon 
maapallon resurssien rajat turvallisessa 
toimintaympäristössä, jossa voimme 
menestyä ja kukoistaa aiheuttamatta 
vahinkoa maapallon luonnollisille 
järjestelmille.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kahdeksannella 
ympäristöohjelmalla on seuraavat kuusi 
aihekohtaista ensisijaista tavoitetta:

2. Kahdeksannella 
ympäristöohjelmalla on seuraavat kuusi 
aihekohtaista ensisijaista tavoitetta, jotka 
on tarkoitus saavuttaa viimeistään 
vuoteen 2030 mennessä:

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kasvihuonekaasupäästöjen 
peruuttamaton ja asteittainen 
vähentäminen sekä luonnollisten tai 
muiden nielujen aikaansaamien poistumien 
lisääminen unionissa, jotta saavutetaan 
vuodelle 2030 asetettu 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoite 
ja ilmastoneutraalius vuoteen 2050 
mennessä asetuksen (EU).../... 
mukaisesti32;

(a) kasvihuonekaasupäästöjen 
peruuttamaton, nopea ja ennustettavissa 
oleva vähentäminen sekä luonnollisten 
nielujen aikaansaamien poistumien 
lisääminen unionissa unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden mukaisesti, jotta 
saavutetaan vuodelle 2030 asetettu 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoite 
asetuksen (EU).../... mukaisesti32;

__________________ __________________
32 COM/2020/80 final. 32 COM(2020)0080.
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Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jatkuva edistyminen 
sopeutumiskyvyn parantamisessa, 
palautumis- ja selviytymiskyvyn 
vahvistamisessa sekä haavoittuvuuden 
vähentämisessä ilmastonmuutoksen edessä;

(b) jatkuva edistyminen 
sopeutumiskyvyn parantamisessa, 
palautumis- ja selviytymiskyvyn 
vahvistamisessa sekä yhteiskunnan, 
talouden ja luonnon haavoittuvuuden 
vähentämisessä ilmastonmuutoksen edessä;

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) eteneminen kohti uusintavaa 
kasvumallia, jossa maapallolle annetaan 
enemmän kuin siltä otetaan, pyrkiminen 
talouskasvuun, joka ei edellytä resurssien 
käytön lisäämistä eikä aiheuta ympäristön 
pilaantumista, ja kiertotalouteen 
siirtymisen nopeuttaminen;

(c) eteneminen kohti uusintavaa ja 
kestävää hyvinvointitaloutta, jossa 
maapallolle annetaan enemmän kuin siltä 
otetaan, sen saavuttaminen, että siirrytään 
kaikilta osin myrkyttömään 
kiertotalouteen, ja vaurautta koskevan 
ajatuksen yhdistäminen mahdollisuuteen 
saavuttaa sosiaalista edistystä maapallon 
resurssien rajoissa;

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(e) luonnon monimuotoisuuden 
suojeleminen, säilyttäminen ja 
ennallistaminen sekä luonnonpääoman, 
erityisesti ilman, veden, maaperän, 
metsien, makean veden, kosteikkojen ja 
meren ekosysteemien, parantaminen;

(e) luonnon monimuotoisuuden 
suojeleminen, säilyttäminen ja 
ennallistaminen, ympäristön, erityisesti 
ilman, veden ja maaperän, parantaminen, 
ekosysteemien, kuten metsien, makean 
veden, kosteikkojen ja meren 
ekosysteemien, terveyden ja toiminnan 
parantaminen siten, että vähintään 
30 prosenttia unionin maa-alueista on 
suojeltuja ja vähintään 10 prosenttia 
unionin maa-alueista tiukkaa suojelua 
edellyttäviä, sekä luonnon ennallistamista 
koskevien velvoittavien tavoitteiden 
täytäntöön paneminen unionin 
lainsäädännön mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) ympäristökestävyyden edistäminen 
ja tuotantoon ja kulutukseen liittyvien 
keskeisten ympäristö- ja ilmastopaineiden 
vähentäminen erityisesti energian, 
teollisuuden kehittämisen, rakennusten, 
infrastruktuurin, liikkuvuuden ja 
elintarvikejärjestelmän aloilla.

(f) ympäristökestävyyden edistäminen 
ja tuotantoon ja kulutukseen liittyvien 
keskeisten ympäristö- ja ilmastopaineiden 
vähentäminen erityisesti energian, 
teollisuuden kehittämisen, rakennusten, 
infrastruktuurin, liikkuvuuden, 
kansainvälisen kaupan ja 
elintarvikejärjestelmien, mukaan lukien 
maatalous, aloilla.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 2 kohdassa vahvistetut 
aihekohtaiset ensisijaiset tavoitteet 
kattavat myös Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman strategioissa asetetut 
tavoitteet ja toimet sekä kaikki 
lainsäädäntötoimenpiteet, joilla edistetään 
näiden tavoitteiden saavuttamista.
Aloitteisiin, strategioihin ja puitteisiin, 
jotka kuuluvat Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman soveltamisalaan tai 
liittyvät siihen, kuuluvat muun muassa 
unionin vuoteen 2030 ulottuvat ilmasto- 
ja energiapolitiikan puitteet, vuoden 2020 
kiertotaloutta koskeva 
toimintasuunnitelma, vuoteen 2030 
ulottuva luonnon monimuotoisuutta 
koskeva EU:n strategia, Pellolta pöytään -
strategia, kalataloutta ja meren 
ekosysteemejä koskeva 
toimintasuunnitelma, EU:n 
metsästrategia, saasteettomuutta koskeva 
toimintasuunnitelma, EU:n 
kemikaalistrategia ja EU:n 
teollisuusstrategia.

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Ensisijaisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarvitaan mullistavaa 
järjestelmän muutosta ja 
systeemiajatteluun perustuvaa 
yhdennettyä analyysia, jossa puututaan 
keskinäisiin riippuvuuksiin, 
takaisinkytkentöihin ja järjestelmän 
lukkiutumisvaikutuksiin, sekä koko 
hallintorakenne yhtenäisenä -periaatteen 
mukaisia johdonmukaisia 
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lähestymistapoja. Komissio laatii BKT:n 
lisäksi myös muita indikaattoreita 
koskevan kattavan tulostaulun osana 
uutta unionin kokonaisvaltaista kehystä, 
jolla mitataan ja luodaan edistystä kohti 
kestävää hyvinvointitaloutta, joka on 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukainen ja joka auttaa ohjaamaan 
uusien politiikkojen ja aloitteiden 
kehittämistä. Komissio laatii tässä 
tarkoituksessa 31. joulukuuta 2022 
mennessä kertomuksen, jossa se 
määrittää sosiaalista, taloudellista ja 
ympäristöalan edistystä ja seurantaa 
koskevien unionin tasolla käytössä 
olevien kehysten väliset yhteydet sekä 
korostaa, miten yhteyksiä voidaan 
virtaviivaistaa ja tuoda paremmin esiin 
hyödyntämällä pääindikaattoreita, joiden 
tehtävänä on ohjata tulevaa 
päätöksentekoa ja toimia sen perustana.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Mahdollistavat edellytykset tämän 
ohjelman ensisijaisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi

Mahdollistavat edellytykset tämän 
ohjelman ensisijaisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja edellytysten täytäntöön 
panemiseksi tarvittavat toimet

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) varmistetaan, että unionin 
ympäristö- ja ilmastolainsäädäntö pannaan 
täytäntöön vaikuttavalla ja tehokkaalla 
tavalla, pyritään erittäin korkeaan 
ympäristönsuojelun tasoon unionin, 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla muun muassa tarjoamalla 
asianmukaiset valmiudet hallintoa ja 
vaatimusten noudattamisen varmistamista 
varten, kuten säännöllisessä 
ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon 
arvioinnissa vahvistetaan, sekä tehostetaan 
ympäristörikollisuuden torjuntaa;

(a) varmistetaan, että unionin 
ympäristö- ja ilmastolainsäädäntö pannaan 
täytäntöön nopealla ja täysimittaisella 
tavalla, pyritään erittäin korkeaan 
ympäristönsuojelun tasoon unionin, 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla muun muassa tarjoamalla 
lisävalmiudet hallintoa ja vaatimusten 
noudattamisen varmistamista varten, kuten 
säännöllisessä ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanon arvioinnissa vahvistetaan, 
sekä parannetaan maksujen ja sakkojen 
kaltaisia kannustimia vaatimusten 
noudattamatta jättämiseen liittyvien 
riskien vähentämiseksi, tehostetaan 
ympäristöalan vaatimusten noudattamatta 
jättämisen johdosta toteutettavia 
toimenpiteitä ja toteutetaan 
ympäristörikollisuuden torjuntaa;

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) asetetaan etusijalle unionin 
ympäristölainsäädännön täytäntöönpano 
ja sen valvonta, johon liittyy 
rikkomusmenettelyjen järjestelmällisiä 
seurantatoimia, myös siten, että 
varmistetaan, että unionin ja kansallisella 
tasolla osoitetaan riittävästi taloudellisia 
varoja ja henkilöstöresursseja tätä 
tarkoitusta varten;

Or. en
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Tarkistus 35

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) varmistetaan ennalta 
varautumisen periaatteen, periaatteiden, 
joiden mukaan ennalta ehkäiseviin 
toimiin olisi ryhdyttävä ja 
ympäristövahingot olisi torjuttava niiden 
lähteellä, sekä saastuttaja maksaa -
periaatteen täysimittainen täytäntöönpano 
ja kunnioittaminen;

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a c) yhdenmukaistetaan unionin 
kauppapolitiikkaa ja kahdeksatta 
ympäristöohjelmaa ja tarkistetaan 
nykyistä ekstraktiivista kaupan mallia, 
joka perustuu metsänhävitykseen ja 
muiden trooppisten ja subtrooppisten 
luontotyyppien muuntamiseen, erityisesti 
unionin kotieläinten 
ruokintatarkoituksissa;

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– valtavirtaistetaan 2 artiklassa – valtavirtaistetaan 2 artiklassa 
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vahvistetut ensisijaiset tavoitteet kaikkiin 
asiaankuuluviin strategioihin, 
lainsäädäntöaloitteisiin ja muihin 
aloitteisiin, ohjelmiin, investointeihin ja 
hankkeisiin unionin, kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla, jotta ne 
ja niiden täytäntöönpano eivät vaikeuta 
2 artiklassa asetettujen ensisijaisten 
tavoitteiden saavuttamista;

vahvistetut ensisijaiset tavoitteet kaikkiin 
asiaankuuluviin strategioihin, 
lainsäädäntöaloitteisiin ja muihin 
aloitteisiin, ohjelmiin, investointeihin ja 
hankkeisiin unionin, kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla, jotta ne 
ja niiden täytäntöönpano eivät aiheuta 
vaikeuksia;

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– sisällytetään siirtyminen kestävään 
hyvinvointivaltioon päätöksenteko- ja 
arviointimenettelyihin varmistamalla, että 
kaikki tulevat lainsäädäntöaloitteet ja 
muut kuin lainsäädäntöaloitteet edistävät 
aktiivisesti kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamista, ja ottamalla 
tämän huomioon unionin poliittisissa 
painopisteissä ja vuotuisessa 
ohjelmasuunnittelussa;

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– tarkistetaan säännöllisesti unionin 
toimenpiteiden ja politiikkojen, mukaan 
lukien alakohtaisen lainsäädännön, 
unionin ulkoisten toimien ja unionin 
talousarvion, johdonmukaisuus 
2 artiklassa vahvistettujen kahdeksannen 
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ympäristöohjelman ensisijaisten 
tavoitteiden kanssa; tarkistus sisällytetään 
myös arviointeihin, joissa komissio 
tarkastelee unionin lainsäädännön 
kansallista tai alueellista 
täytäntöönpanoa, kuten YMP:n 
strategiasuunnitelmien kohdalla;

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– arvioidaan kaikkien toimenpide-
ehdotusten, mukaan lukien mutta ei 
ainoastaan mahdolliset lainsäädäntö- ja 
talousarvioehdotukset, 2 artiklassa 
asetettujen kahdeksannen 
ympäristöohjelman ensisijaisten 
tavoitteiden mukaisuutta;

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kiinnitetään erityistä huomiota 
taloudellisten, ympäristö- ja sosiaalisten 
tavoitteiden välisiin synergioihin ja 
mahdollisiin kompromisseihin sen 
varmistamiseksi, että kansalaisten 
ravitsemukseen, asumiseen ja 
liikkuvuuteen liittyvät tarpeet täytetään 
kestävällä tavalla niin, ettei ketään 
unohdeta;

– arvioidaan järjestelmällisesti 
kaikkien aloitteiden taloudellisten, 
ympäristö- ja sosiaalisten tavoitteiden 
välisiä synergioita ja mahdollisia 
kompromisseja sen varmistamiseksi, että 
kansalaisten hyvinvointitarpeet täytetään 
kestävällä tavalla niin, ettei ketään 
unohdeta;

Or. en
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Tarkistus 42

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– arvioidaan säännöllisesti nykyisiä 
politiikkoja ja valmistellaan uusista 
aloitteista vaikutustenarviointeja, jotka 
perustuvat laajoihin 
kuulemismenettelyihin, jotka toteutetaan 
vastuullisten, osallistavien, tietoon 
perustuvien ja helposti toteutettavissa 
olevien menettelyjen mukaisesti ja joissa 
otetaan asianmukaisesti huomioon 
ennakoidut ympäristö- ja 
ilmastovaikutukset;

– arvioidaan järjestelmällisesti 
nykyisiä politiikkoja, arvioidaan uusia 
politiikkoja vuoden kuluessa niiden 
voimaantulosta ja valmistellaan uusista 
aloitteista vaikutustenarviointeja, jotka 
perustuvat laajoihin 
kuulemismenettelyihin, jotka toteutetaan 
vastuullisten, osallistavien, tietoon 
perustuvien ja helposti toteutettavissa 
olevien menettelyjen mukaisesti ja joissa 
otetaan asianmukaisesti huomioon 
ennakoidut ympäristö- ja 
ilmastovaikutukset;

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– otetaan huomioon toimien 
toteuttamatta jättämisen kustannukset, 
kun arvioidaan nykyisiä politiikkoja ja 
toteutetaan uusia aloitteita koskevia 
vaikutustenarviointeja, ja varmistetaan 
ympäristöön ja terveyteen liittyvien 
kustannusten asianmukainen huomioon 
ottaminen; varmistetaan, että 
arvioinneissa ja vaikutustenarvioinneissa 
otetaan huomioon ympäristöalan 
takaisinkytkennät ja epälineaarisuudet, 
jos tietoja on saatavilla, jotta varmistetaan 
vankemmalla pohjalla oleva näkemys 
riskeistä ja siten toimien kiireellisyydestä; 
suoritetaan lisätutkimuksia, jos 
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tarkoituksenmukaisia tutkimuksia ei ole 
olemassa, jotta luodaan vankemmalla 
pohjalla oleva näkemys ympäristöalan 
takaisinkytkennöistä ja tulevista riskeistä;

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sisällytetään ympäristö- ja 
ilmastokestävyys tehokkaasti osaksi 
talouden ohjausjärjestelmän eurooppalaista 
ohjausjaksoa, mukaan lukien kansalliset 
uudistusohjelmat ja kansalliset elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat;

(c) sisällytetään kestävän kehityksen 
tavoitteet ja ympäristö- ja ilmastokestävyys 
tehokkaasti osaksi talouden 
ohjausjärjestelmän eurooppalaista 
ohjausjaksoa, mukaan lukien kansalliset 
uudistusohjelmat ja kansalliset elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat;

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) mobilisoidaan kestäviä 
investointeja julkisista ja yksityisistä 
lähteistä, mukaan lukien unionin 
talousarviosta saatavilla olevat varat ja 
välineet, Euroopan investointipankin kautta 
ja kansallisella tasolla;

(d) mobilisoidaan kestäviä 
investointeja julkisista ja yksityisistä 
lähteistä, mukaan lukien unionin 
talousarviosta saatavilla olevat varat ja 
välineet, Euroopan investointipankin kautta 
ja kansallisella tasolla EU:n kestävän 
rahoituksen strategian mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 46

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) lakkautetaan asteittain ympäristön 
kannalta haitalliset tuet unionin ja 
kansallisella tasolla, käytetään 
mahdollisimman tehokkaasti 
markkinapohjaisia välineitä ja vihreän 
budjetoinnin välineitä, mukaan lukien 
sosiaalisesti oikeudenmukaisen siirtymän 
varmistamiseen käytettävät välineet, ja 
tuetaan yrityksiä ja muita sidosryhmiä 
luonnonpääoman standardoitujen 
tilipitokäytäntöjen kehittämisessä;

(e) vahvistetaan ympäristön kannalta 
myönteisiä kannustimia ja lakkautetaan 
asteittain mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa kaikki suorat ja epäsuorat 
ympäristön kannalta haitalliset tuet unionin 
ja kansallisella sekä alueellisella ja 
paikallisella tasolla, mukaan lukien kaikki 
fossiilisten polttoaineiden tuet, 
viimeistään vuoteen 2025 mennessä;

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) varmistetaan, että 
ympäristöpolitiikat ja -toimet perustuvat 
parhaaseen saatavilla olevaan tieteelliseen 
tietoon, lisätään ympäristötietopohjaa ja 
sen käyttöönottoa esimerkiksi tutkimuksen 
ja innovoinnin avulla, edistetään vihreää 
osaamista ja jatketaan ympäristö- ja 
ekosysteemitilinpidon kehittämistä;

(f) varmistetaan, että 
ympäristöpolitiikat ja -toimet perustuvat 
parhaaseen saatavilla olevaan tieteelliseen 
tietoon, lisätään ympäristötietopohjaa ja 
sen käyttöönottoa esimerkiksi tutkimuksen 
ja innovoinnin avulla, edistetään vihreää 
osaamista ja kansalaisyhteiskunnan 
kanssa toteutettavaa toimintaa ja jatketaan 
ympäristö- ja ekosysteemitilinpidon 
kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(f a) kerrytetään tietopohjaa, joka 
koskee syvälle ulottuvan muutoksen 
vaatimuksia ja sitä, miten voidaan 
vaikuttavasti tunnistaa, arvioida ja mitata 
muun muassa takaisinkytkentöjen, 
kriittisten pisteiden, politiikan 
puutteellisen johdonmukaisuuden ja 
lukkiutumisvaikutusten seurauksia;

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) valjastetaan digitaali- ja 
datateknologioiden potentiaali 
ympäristöpolitiikan tukemiseen ja 
minimoidaan niiden ympäristöjalanjälki;

(g) valjastetaan digitaali- ja 
datateknologioiden potentiaali 
ympäristöpolitiikan tukemiseen ja 
minimoidaan niiden ympäristöjalanjälki 
sekä varmistetaan tämän datan avoimuus 
ja yleinen saatavuus;

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) hyödynnetään täysimääräisesti 
luontoon perustuvia ratkaisuja ja 
sosiaalista innovointia;

(h) hyödynnetään täysimääräisesti 
ekosysteemiin perustuvia ratkaisuja ja 
sosiaalista innovointia, myös lisäämällä 
investointeja luonnon monimuotoisuuden 
suojeluun ja ennallistamiseen unionin 
talousarviossa hyväksyttyjen menoja 
koskevien vähimmäistavoitteiden ja 
luonnon monimuotoisuutta koskevan 
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EU:n strategian rahoitustavoitteiden 
mukaisesti, joita seurattaessa olisi 
noudatettava tehokasta menettelyä, jonka 
perustana käytetään unionin 
luokituskriteerejä, kun ne asetetaan 
saataville;

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – k alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tehdään kumppanimaiden kanssa 
ilmasto- ja ympäristöyhteistyötä, 
kannustetaan ja tuetaan niitä sellaisten 
sääntöjen antamisessa ja täytäntöönpanossa 
näillä aloilla, jotka ovat yhtä 
kunnianhimoisia kuin vastaavat unionin 
säännöt, ja varmistetaan, että kaikki 
unionin markkinoille saatetut tuotteet 
täyttävät kaikki niitä koskevat unionin 
vaatimukset unionin kansainvälisten 
sitoumusten mukaisesti;

– tehdään kumppanimaiden kanssa 
kahdeksannen ympäristöohjelman 
ensisijaisia tavoitteita koskevaa 
yhteistyötä, kannustetaan ja tuetaan niitä 
sellaisten sääntöjen antamisessa ja 
täytäntöönpanossa näillä aloilla, jotka ovat 
yhtä kunnianhimoisia kuin vastaavat 
unionin säännöt, ja varmistetaan, että 
kaikki unionin markkinoille saatetut tai 
unionista viedyt tuotteet täyttävät kaikki 
niitä koskevat unionin vaatimukset unionin 
kansainvälisten sitoumusten mukaisesti; 
edistetään tältä osin sellaisten 
kasvinsuojeluaineiden yleistä asteittaista 
käytöstäpoistoa, joiden käyttö ei enää ole 
sallittua unionissa, ja sitoudutaan 
varmistamaan, että vaarallisia 
kasvinsuojeluaineita, joiden käyttö on 
kielletty unionissa, ei viedä unionin 
ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – k alakohta – 5 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– varmistetaan, että unionin ja 
jäsenvaltioiden kolmansille maille 
antamalla rahoitustuella edistetään YK:n 
Agenda 2030 -toimintaohjelmaa.

– varmistetaan, että unionin ja 
jäsenvaltioiden kolmansille maille 
antamalla rahoitustuella edistetään YK:n 
Agenda 2030 -toimintaohjelmaa eikä 
heikennetä yhtäkään kestävän kehityksen 
tavoitteista.

Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – k alakohta – 5 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– vahvistetaan kansalaisten 
toimintavalmiuksia tietoisuuden 
lisäämisen, elinikäisen oppimisen ja 
kansalaisten osallistamisen välityksellä.

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 3 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettujen mahdollistavien 
edellytyksien saavuttaminen edellyttää 
konkreettisten toimenpiteiden 
toteuttamista:
– Komissio perustaa 
30. kesäkuuta 2022 mennessä 
verkkosivustolleen julkisen tietokannan, 
josta ilmenee, mitä toimenpiteitä on 
toteutettu ympäristörikosten johdosta ja 
millaisia ennakkoratkaisuja on esitetty; 
tietokanta pidetään ajan tasalla.
– Komissio hyväksyy ja panee 



PE663.278v01-00 36/45 PA\1222490FI.docx

FI

täytäntöön 30. kesäkuuta 2022 mennessä 
kestävyyden etusijalle asettamista 
koskevan lähestymistavan paremmasta 
sääntelystä antamissaan suuntaviivoissa.
– Komissio varmistaa unionin 
kauppapolitiikan ja kahdeksannen 
ympäristöohjelman yhtenevyyden 
erityisesti komission parhaillaan 
toteuttaman kauppapolitiikan 
tarkistamisen välityksellä, jossa olisi 
pyrittävä poistamaan kaikki kauppa- ja 
investointisäännöt, jotka ovat ristiriidassa 
ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden 
suojelun kanssa, ja asettamaan Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma ja kestävän 
kehityksen tavoitteet unionin 
kauppapolitiikan lähtökohdaksi. Komissio 
varmistaa, että kestävää kehitystä 
koskevat luvut ovat oikeudellisesti 
velvoittavia ja täytäntöönpanokelpoisia 
tulevaisuudessa ja että sopimuspuolet 
tekevät muutettuja kauppasopimuksia ja 
niiden noudattamista koskevia 
säännöllisiä tarkastuksia taaten 
kansalaisyhteiskunnan merkittävän 
roolin.
– Komissio suorittaa tämän artiklan 
1 kohdan b alakohdan 
1 b luetelmakohdassa tarkoitetut 
uudelleentarkastelut. Jos komissio 
havaitsee näiden uudelleentarkastelujen 
perusteella, että unionin toimenpiteet ja 
politiikat ovat ristiriidassa 2 artiklassa 
vahvistettujen kahdeksannen 
ympäristöohjelman ensisijaisten 
tavoitteiden kanssa, se toteuttaa 
mahdollisimman pian tarvittavia toimia 
perussopimusten mukaisesti ristiriidan 
poistamiseksi.
– Komissio suorittaa tämän artiklan 
1 kohdan b alakohdan 
1 c luetelmakohdassa tarkoitetut 
arvioinnit. Jos komissio havaitsee näiden 
arviointien perusteella, että unionin 
toimenpiteet ja politiikat ovat ristiriidassa 
2 artiklassa vahvistettujen kahdeksannen 
ympäristöohjelman ensisijaisten 
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tavoitteiden kanssa, se varmistaa ennen 
toimenpide-ehdotuksen hyväksymistä, että 
se on ensisijaisten tavoitteiden mukainen. 
Tämä analyysi on sisällytettävä kaikkiin 
näihin toimenpiteisiin tai ehdotuksiin 
mahdollisesti liittyviin 
vaikutustenarviointeihin.
– Komissio kehittää 
vaikutustenarviointien suorittamista 
varten lisävälineitä, joilla arvioidaan 
uusien politiikkojen, aloitteiden ja 
lainsäädännön ympäristövaikutuksia 
luonnon monimuotoisuuteen, 
saastumiseen ja resurssien käyttöön ja 
joilla täydennetään ainoaa nykyään 
käytössä olevaa välinettä, jossa 
keskitytään ilmastonmuutokseen, ja 
laajentaa mahdollisuuksien mukaan 
niiden käyttöä jäsenvaltioihin.
– Komissio laatii 30. kesäkuuta 2022 
mennessä fossiilisten polttoaineiden tukia 
lukuun ottamatta kaikkia ympäristön 
kannalta haitallisia tukia koskevan 
arvioinnin, jossa tuodaan esiin vallitseva 
tilanne unionin, kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla sekä 
määritetään keinot täysimittaisen ja 
nopean asteittaisen lakkauttamisen 
täytäntöön panemiseksi ja ympäristön 
kannalta haitallisista tuista säästettyjen 
kustannusten uudelleen kohdentamiseksi 
ympäristönsuojelun kannustinten 
tarjoamista varten.
– Komissio esittää järjestelmällisesti 
yksityiskohtaista palautetta siitä, miten 
sidosryhmien kuulemisissa saadut 
vastaukset ovat vaikuttaneet ja miten ne 
on sen myötä sisällytetty unionin uusiin 
strategioihin, politiikkoihin ja 
lainsäädäntöön.
– Komissio julkaisee 
vaikutustenarvioinnit heti niiden 
valmistuttua.
– Komissio ottaa 
31. joulukuuta 2021 mennessä käyttöön 
julkisen tulostaulun verkkosivustollaan, 
jolla se ylläpitää ajantasaista katsausta 



PE663.278v01-00 38/45 PA\1222490FI.docx

FI

kaikista Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman välityksellä asetetuista 
tavoitteista. Tulostaulun avulla luodaan 
yleiskatsaus unionin ja soveltuvilta osin 
kansallisiin tavoitteisiin. Lisäksi komissio 
lisää tulostauluun linkit 4 artiklassa 
tarkoitettuihin seurantakehyksen 
raportteihin. Komissio tiedottaa 
tulostaulusta aktiivisesti kansalaisille.

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Asiaankuuluvat unionin 
toimielimet ja jäsenvaltiot ovat vastuussa 
asianmukaisten toimien toteuttamisesta, 
jotta 2 artiklassa esitetyt ensisijaiset 
tavoitteet saavutetaan. Toimissa on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
annetun toimivallan periaate, 
toissijaisuusperiaate ja 
suhteellisuusperiaate Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklan mukaisesti.
Viranomaisten on kaikilla tasoilla 
toimittava yhteistyössä yritysten ja 
työmarkkinaosapuolten, 
kansalaisyhteiskunnan ja yksittäisten 
kansalaisten kanssa kahdeksannen 
ympäristöohjelman toteuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Seurantakehys Indikaattorit, seurantakehys ja hallinto

Or. en

Tarkistus 57

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Komissio hahmottelee 
31. joulukuuta 2021 mennessä 
pääindikaattorit, joilla mitataan 
edistymistä 2 artiklassa tarkoitettujen 
ensisijaisten tavoitteiden saavuttamisessa, 
prosessissa, jossa kuullaan kaikkia 
asianomaisia sidosryhmiä.

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi säännöllisesti 
Euroopan ympäristökeskuksen ja Euroopan 
kemikaaliviraston tuella unionin ja 
jäsenvaltioiden edistymistä 2 artiklassa 
säädettyjen ensisijaisten tavoitteiden 
saavuttamisessa ja raportoi siitä 
säännöllisesti ottaen huomioon 3 artiklassa 
säädetyt mahdollistavat edellytykset.

1. Komissio seuraa ja arvioi 
säännöllisesti Euroopan 
ympäristökeskuksen ja Euroopan 
kemikaaliviraston tuella unionin ja 
jäsenvaltioiden edistymistä 2 artiklassa 
säädettyjen ensisijaisten tavoitteiden 
saavuttamisessa ja raportoi siitä 
säännöllisesti ottaen huomioon 3 artiklassa 
säädetyt mahdollistavat edellytykset.

Or. en
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Tarkistus 59

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
arviointi kattaa myös tiedon edistymisestä 
sellaisen aidon systeemisen muutoksen 
saavuttamisessa, jota tarvitaan, jotta 
saavutetaan kahdeksannen 
ympäristöohjelman pitkän aikavälin 
tavoite, jonka mukaan elämme 
vuoteen 2050 mennessä hyvää elämää 
maapallon resurssien rajoissa. Tavoitteen 
saavuttamiseksi seurantatoimiin on 
mahdollisimman pian sisällytettävä 
erityisiä mittauksia, jotka koskevat 
järjestelmien muutosta ja lukkiutumista, 
politiikan johdonmukaisuutta sekä 
takaisinkytkentöjen ja vuorovaikutusten 
tunnistamis- ja mittaustoimia, minkä 
lisäksi olisi otettava huomioon uusi 
tieteellinen tietämys ja 
ennakointitutkimuksista saatu tieto.

Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Komissio, Euroopan parlamentti 
ja neuvosto vaihtavat säännöllisesti 
näkemyksiä 1 kohdassa tarkoitetusta 
raportista ja määrittävät osana unionin 
vuotuista ohjelmasuunnittelua 
lainsäädännöllisiä ja muita kuin 
lainsäädännöllisiä lisätoimenpiteitä, 
mikäli edistymisen katsotaan olevan liian 
hidasta, tai todettujen esteiden 
poistamiseksi.
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Or. en

Tarkistus 61

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) työskentely esimerkiksi maapallon 
resurssien rajoihin, ympäristöjalanjälkiin, 
hallintoon, kestävään rahoitukseen, 
eriarvoisuuteen ja tuotanto- ja 
kulutusjärjestelmiin liittyvien 
asiaankuuluvien indikaattoreiden 
puutteiden korjaamiseksi ja 
indikaattoreiden optimoimiseksi; 
täydentävien menetelmien kehittäminen 
maapallon resurssien rajojen 
operationalisoimiseksi ja käyttämiseksi 
unionin ja kansallisella tasolla, jotta 
voidaan seurata suorituskykyä maapallon 
resurssien rajoihin nähden; tätä 
sovelletaan erityisesti elintarvikkeisiin ja 
maanviljelyyn liittyviin indikaattoreihin, 
jotta saavutetaan kokonaisvaltaisempi, 
paikallisempi, tuotantopanoksia säästävä 
ja luontoon perustuva 
elintarvikejärjestelmä kunnioittaen 
maapallon ja paikallisten resurssien 
varoja;

Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) ympäristöalan kynnysarvojen 
yksilöiminen, kuten maapallon resurssien 
rajojen, jotka ovat kriittisiä pisteitä, jotta 
määritetään unionin kannalta turvallinen 
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toimintaympäristö, ja sen seuranta, 
ovatko unionin politiikat ja lainsäädäntö 
riittävän kunnianhimoisia, jotta 
varmistetaan, että unioni pysyttelee 
maapallon kannalta turvallisessa 
toimintaympäristössä, tarvittaessa 
sellaisten lainsäädäntöehdotuksien 
yksilöimiseksi ja ehdottamiseksi, joilla 
estetään kynnysarvojen ylittäminen;

Or. en

Tarkistus 63

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) tutkimusten toteuttaminen eri 
välineistä – ja niiden kokoaminen – kuten 
ennakointiraporteista, joissa annetaan 
tietoa etäisyydestä tavoitteeseen, 
hyödyntämällä nykyistä edistystä 
ensisijaisten tavoitteiden ja vuoteen 2050 
ulottuvan vision saavuttamisessa ja 
arvioimalla, miten etäällä unioni on 
näiden tavoitteiden saavuttamisesta 
vastaavasti vuosina 2030 ja 2050;

Or. en

Tarkistus 64

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c c) järjestelmän muutosta ja 
lukkiutumista, politiikan 
johdonmukaisuutta ja takaisinkytkentöjen 
ja vuorovaikutusten yksilöimistä 
koskevien erityistoimenpiteiden 
sisällyttäminen nykyisen seurannan 
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pohjalta;

Or. en

Tarkistus 65

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c d) maakohtaisten suosituksien 
antaminen tapauksissa, joissa on havaittu 
vain vähäistä edistystä;

Or. en

Tarkistus 66

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta – c e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c e) lainsäädännön tarkistamisen 
huomioon ottaminen, kun havaitaan 
2 artiklassa asetettujen ensisijaisten 
tavoitteiden ja unionin toimenpiteiden ja 
politiikkojen, kuten alakohtaisen 
sääntelyn, unionin ulkoisten toimien ja 
unionin talousarvion, olevan ristiriidassa;

Or. en

Tarkistus 67

Ehdotus päätökseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
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Väliarviointi
Komissio suorittaa 31. maaliskuuta 2024 
mennessä väliarvioinnin edistyksestä 
2 artiklan 2 kohdassa asetettujen 
ensisijaisten tavoitteiden saavuttamisessa, 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteet mukaan lukien ja perustuen 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun 
arviointiin ja julkisen kuulemisen 
tuloksiin, ja antaa kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
Vaikka vuoteen 2050 ulottuvan vision 
saavuttamiseen liittyvän edistymisen 
seurannan ja aihekohtaisten ensisijaisten 
tavoitteiden on alkuaan perustuttava 
olemassa oleviin indikaattoreihin, on 
tarpeen siirtyä sellaiseen kehittyneempään 
tapaan mitata edistymistä, jolla voidaan 
tunnistaa ja ottaa huomioon 
takaisinkytkentöjen, kriittisten pisteiden, 
politiikan epäjohdonmukaisuuden ja 
lukkiutumisvaikutusten seuraukset. 
Kahdeksannen ympäristöohjelman 
väliarviointiin on sisällytettävä arviointi 
edistymisestä tällaisen kehittyneen 
seurantakehyksen kehittämisessä, joka on 
tarkoitus ottaa käyttöön kahdeksanteen 
ympäristöohjelmaan liittyvässä yhteydessä 
vuosina 2025–2030.

Or. en

Tarkistus 68

Ehdotus päätökseksi
4 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b artikla
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma II

Komissio esittää 31. maaliskuuta 2025 
mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ympäristö- ja ilmastoalan 
painopisteet, joiden perusteella se aikoo 
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toteuttaa toimia, ja miten näillä toimilla 
on tarkoitus varmistaa kahdeksannen 
ympäristöohjelman ensisijaisten 
tavoitteiden ja vuoteen 2050 ulottuvan 
vision täysimittainen saavuttaminen 
väliarvioinnissa hahmotellun edistyksen 
valossa.

Or. en

Tarkistus 69

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio suorittaa 31 päivään 
maaliskuuta 2029 mennessä kahdeksannen 
ympäristöohjelman arvioinnin. Komissio 
antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, joka sisältää 
arvioinnin tärkeimmät tulokset, ja jos se 
katsoo sen aiheelliseksi, liittää siihen 
lainsäädäntöehdotuksen seuraavaksi 
ympäristöalan toimintaohjelmaksi.

Komissio suorittaa 31 päivään 
maaliskuuta 2029 mennessä kahdeksannen 
ympäristöohjelman arvioinnin. Komissio 
antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, joka sisältää 
arvioinnin tärkeimmät tulokset, ja jos se 
katsotaan aiheelliseksi, siihen liitetään 
lainsäädäntöehdotus seuraavaksi 
ympäristöalan toimintaohjelmaksi.

Or. en


