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Tarkistus 44
Robert Roos, Rob Rooken, Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Jessica Stegrud

Ehdotus asetukseksi
–

Hylkäämisehdotus

Teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunta pyytää asiasta 
vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokuntaa ehdottamaan komission 
esityksen hylkäämistä.

Or. en

Perustelu

Before establishing a revised 2030 target and a binding objective for climate neutrality by 
2050, the EU should take full account of all economic, environmental, and social concerns. 
The EU should estimate the impact of forced emission reductions, combined with existing 
climate policies, on the purchasing power of families and on the investment budgets of both 
the private and public sectors. Moreover, empowering the Commission (by way of delegated 
acts) to set out the post-2030 trajectory for climate neutrality, is a clear overreach of its 
mandate and indeed the EU Treaties as this is an essential element of the basic act. Finally, 
before proceeding further, the EU should determine whether it is more astute to rely on 
climate adaptation measures rather than mitigation actions.

Tarkistus 45
Markus Buchheit
ID-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
–

Hylkäämisehdotus

Teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunta pyytää asiasta 
vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokuntaa ehdottamaan komission 
esityksen hylkäämistä.

Or. en
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Tarkistus 46
Markus Buchheit
ID-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(1) Komissio esitteli 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa ˮEuroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaˮ19 epärealistisen 
kasvustrategian, jolla pyritään tekemään 
unionista väitetysti oikeudenmukainen ja 
vauras yhteiskunta uhraamalla kokonaisia 
teollisuudenaloja ja näin ollen 
maailmanlaajuinen kilpailukyky ilman 
asianmukaista vaikutusten arviointia.

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

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

Or. en

Tarkistus 47
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 48
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio esitteli 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa ˮEuroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaˮ 19uuden 

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

kasvustrategian, jolla pyritään tekemään 
unionista oikeudenmukainen ja vauras 
yhteiskunta, jonka talous on moderni, 
resurssitehokas, kilpailukykyinen ja 
sietokykyinen, samalla kun 
kasvihuonekaasujen nettopäästöistä 
pyritään eroon vuoteen 2050 mennessä ja 
talouskasvuun pyritään lisäämättä 
resurssien käyttöä. Tavoitteena on myös 
suojella, säilyttää ja lisätä unionin 
luonnonpääomaa sekä suojella kansalaisten 
terveyttä ja hyvinvointia ympäristöön 
liittyviltä riskeiltä ja vaikutuksilta. Samalla 
tämän siirtymän on oltava 
oikeudenmukainen ja osallistava, eikä 
ketään jätetä jälkeen.

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

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

Or. en

Tarkistus 49
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Unionin käyttöön ottaman 
sääntelykehyksen ansiosta EU:n 
kasvihuonekaasupäästöt vähenivät 
23 prosenttia vuosina 1990–2018, kun 
taas talous kasvoi samana aikana 
61 prosenttia, mikä osoittaa, että 
talouskasvu on mahdollista irrottaa 
päästöistä.

Or. en
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Tarkistus 50
Markus Buchheit, Guido Reil

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

_________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., 
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P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. 
Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. 
Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. 
Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. 
Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. 
Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield 
(eds.)].
21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.
22 Euroopan ympäristökeskuksen raportti 
”The European environment – state and 
outlook 2020” (Luxembourg: EU:n 
julkaisutoimisto, 2019).

Or. en

Tarkistus 51
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) 
erityisraportti vaikutuksista, joita aiheutuu 
maapallon keskilämpötilan noususta 1,5 
celsiusasteella esiteollisella kaudella 
vallinneeseen tasoon verrattuna, ja asiaan 
liittyvistä maailmanlaajuisista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kehityskuluista20, tarjoaa vahvan 
tieteellisen perustan ilmastonmuutoksen 
torjumiselle ja osoittaa, että ilmastotoimia 
on tehostettava. Raportissa vahvistetaan, 
että kasvihuonekaasupäästöjä on 
kiireellisesti vähennettävä ja että 
ilmastonmuutos on rajoitettava 1,5 
celsiusasteeseen erityisesti äärimmäisten 
sääilmiöiden todennäköisyyden 
vähentämiseksi. Biologista 

(2) Hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) 
erityisraportti vaikutuksista, joita aiheutuu 
maapallon keskilämpötilan noususta 1,5 
celsiusasteella esiteollisella kaudella 
vallinneeseen tasoon verrattuna, ja asiaan 
liittyvistä maailmanlaajuisista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kehityskuluista20 , tarjoaa vahvan 
tieteellisen perustan ilmastonmuutoksen 
torjumiselle ja osoittaa, että ilmastotoimia 
on tehostettava. Sen mukaan ihmisen 
toiminnan arvioidaan aiheuttaneen noin 
1 celsiusasteen ilmaston lämpenemisen 
esiteollisen tason yläpuolelle ja nykyisellä 
nopeudella 1,5 celsiusasteen nousu 
saavutetaan vuosina 2030–2052. 
Raportissa vahvistetaan, että 
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monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja 
käsittelevän hallitustenvälisen tiede- ja 
politiikkafoorumin (IPBES) vuoden 2019 
maailmanlaajuisesta arviointiraportista21 
kävi ilmi, että luonnon monimuotoisuus on 
heikentynyt maailmanlaajuisesti ja että 
ilmastonmuutos on kolmanneksi 
merkittävin luonnon monimuotoisuuden 
häviämistä edistävä tekijä.22

kasvihuonekaasupäästöjä on kiireellisesti 
vähennettävä ja että ilmastonmuutos on 
rajoitettava 1,5 celsiusasteeseen erityisesti 
äärimmäisten sääilmiöiden ja kriittisten 
pisteiden saavuttamisen todennäköisyyden 
vähentämiseksi. Biologista 
monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja 
käsittelevän hallitustenvälisen tiede- ja 
politiikkafoorumin (IPBES) vuoden 2019 
maailmanlaajuisesta arviointiraportista21 
kävi ilmi, että luonnon monimuotoisuus on 
heikentynyt maailmanlaajuisesti ja että 
ilmastonmuutos on kolmanneksi 
merkittävin luonnon monimuotoisuuden 
häviämistä edistävä tekijä.22

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 52
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Miriam Dalli, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, 
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Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Ilmastonmuutoksella on 
merkittäviä vaikutuksia EU:n 
ekosysteemeihin, ihmisiin ja talouksiin, 
ellemme vähennä kiireellisesti 
kasvihuonekaasupäästöjä tai sopeudu 
ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutoksen 
taakka osoittaa selvän eron pohjoisen ja 
etelän välillä, sillä se vaikuttaa paljon 
enemmän Euroopan eteläisiin alueisiin 
äärimmäisen kuumuuden, veden 
niukkuuden, kuivuuden, metsäpalojen ja 
maatalouden menetysten vaikutusten 
takia. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 
minimoisi edelleen väistämättömiä 
vaikutuksia kustannustehokkaasti, ja 
luontoon perustuvat ratkaisut toisivat 
merkittäviä rinnakkaishyötyjä.1a

Or. en

Tarkistus 53
Markus Buchheit, Guido Reil

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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konferenssissa vuonna 2015 hyväksyttyyn 
ilmastonmuutossopimukseen, jäljempänä 
’Pariisin sopimus’.

Or. en

Tarkistus 54
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 55
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

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

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

Or. es

Tarkistus 56
Markus Buchheit, Guido Reil

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 57
Markus Buchheit, Guido Reil

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 58
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionin ja jäsenvaltioiden 
ilmastotoimien tavoitteena on suojella 
ihmisiä ja maapalloa, hyvinvointia, 
vaurautta, terveyttä, 

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

eheyttä, luonnon monimuotoisuutta, 
hyvinvointia ja vaurautta 
ilmastonmuutoksen uhalta kestävän 
kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman puitteissa ja Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti, 
maksimoida vauraus maapallon sietokyvyn 
rajoissa sekä vahvistaa yhteiskunnan kykyä 
joustavasti mukautua muuttuvaan 
ilmastoon ja vähentää yhteiskunnan 
alttiutta ilmastonmuutokselle.

Or. es

Tarkistus 59
Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Ilmastolainsäädännön alalla on 
tehtävä muutakin kuin vain säätää lailla 
hiilidioksidipäästöjen tavoitetasoksi nolla; 
sen tulisi tarjota konkreettisia, riittäviä ja 
realistisia keinoja saavuttaa tavoite;

Or. en

Tarkistus 60
Markus Buchheit, Guido Reil

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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kohtuuhintaiseen ja varmaan 
energiajärjestelmään, joka perustuu hyvin 
toimiviin energian sisämarkkinoihin. 
Digitalisaatio, teknologinen innovointi 
sekä tutkimus ja kehitys ovat myös 
tärkeitä tekijöitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa.

Or. en

Tarkistus 61
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Pariisin sopimuksen tavoitteista 
kiinni pitäminen, erityisesti 
kasvihuonepäästöjen nollatason 
saavuttaminen viimeistään vuonna 2040 
edellyttää kaikkien talouden alojen nopeaa 
päästötason laskemista lähelle nollaa. 
Kun otetaan huomioon energiantuotannon 
ja -kulutuksen merkitys 
kasvihuonekaasupäästöissä, on olennaisen 
tärkeää siirtyä hyvin energiatehokkaaseen 
ja täysin uusiutuviin energialähteisiin 
pohjautuvaan energiajärjestelmään, joka 
perustuu hyvin toimiviin energian 
sisämarkkinoihin. Unionin ja 
jäsenvaltioiden täytyy ottaa käyttöön 
kunnianhimoiset ja johdonmukaiset 
sääntelykehykset, mukaan lukien 
innovointi, tutkimus ja kehitys, joilla 
taataan kaikkien talouden alojen tuki 
unionin ilmastotavoitteille.

Or. en

Tarkistus 62
Nicolás González Casares
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S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
edellyttää perusteellista muutosta ja 
kaikkien talouden alojen, myös ilmailu- ja 
merenkulkualan, osallistumista toimiin, 
joilla osallistutaan talouden muutokseen 
siten, että varmistetaan, että alojen 
toimilla edistetään eikä hidasteta pitkän 
aikavälin tavoitetta ilmastoneutraalin 
EU:n saavuttamisesta vuoteen 2050 
mennessä. Kun otetaan huomioon 
energiantuotannon ja -kulutuksen merkitys 
kasvihuonekaasupäästöissä, on olennaisen 
tärkeää siirtyä kestävään, kohtuuhintaiseen 
ja varmaan energiajärjestelmään, joka 
perustuu hyvin toimiviin energian 
sisämarkkinoihin. Koska 
kasvihuonepäästöjen kannalta on tärkeää 
lisätä resurssitehokkuutta, on olennaisen 
tärkeä siirtyä kohti kiertotaloutta jätteen 
vähentämisen periaatteen ja tuotteiden 
hiilijalanjäljen pienentämisen mukaisesti. 
Koska fossiilisten päästöjen 
vähentäminen on tärkeää, on tärkeää 
korvata päästöintensiivisiä materiaaleja ja 
edistää kiertotaloutta kaikilla aloilla.

Or. en

Tarkistus 63
Markus Pieper, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Maria da 
Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom 
Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 64
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 65
András Gyürk, Edina Tóth

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 66
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
edellyttäisi kaikkien talouden alojen 
osallistumista toimiin. Kun otetaan 
huomioon energiantuotannon ja -
kulutuksen merkitys 
kasvihuonekaasupäästöissä, on olennaisen 
tärkeää siirtyä kaikissa vaiheissa ja 
kaikilla aloilla oikeudenmukaiseen, 
kestävään, kohtuuhintaiseen ja varmaan 
energiajärjestelmään. Kansalaisten 
osallistuminen, digitalisaatio, teknologinen 
innovointi sekä tutkimus ja kehitys ovat 
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ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa.

myös tärkeitä tekijöitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa.

Or. es

Tarkistus 67
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Jotta voidaan helpottaa siirtymistä 
kohti ilmastoneutraaliutta kaikilla 
talouden aloilla, kullakin alalla olisi 
oltava mahdollisuus laatia 
etenemissuunnitelma, jossa kuvataan, 
miten se voi vähentää päästönsä lähelle 
nollaa viimeistään vuoteen 2050 
mennessä. Nämä etenemissuunnitelmat 
olisi kehitettävä tiiviissä yhteistyössä 
elinkeinoalojen yhdistysten, yritysten, 
ammattijärjestöjen ja tiedeyhteisön 
kanssa, ja niissä olisi arvioitava 
ilmastoneutraaliuden saavuttamisen 
mahdollisuuksia, tarpeita ja haasteita.

Or. en

Tarkistus 68
Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Energia on strateginen 
taloussektori, joka on perusedellytys 
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valtioiden suvereenille kehitykselle, jonka 
on pysyttävä julkisen valvonnan ja 
omaisuuden piirissä ja joka on kehitettävä 
yleisen edun mukaisesti tieteellisen tiedon, 
teknologisen kehityksen ja 
luonnonvarojen säilyttämisen tukemana 
siten, että varmistetaan valtioiden 
uudistumiskyky ja ekologinen tasapaino.

Or. en

Tarkistus 69
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Ilmastonsuojelu on mahdollisuus 
Euroopan taloudelle, ja sen pitäisi auttaa 
varmistamaan eurooppalaisen 
teollisuuden johtoasema globaalissa 
innovoinnissa. Kestävät 
tuotantoinnovaatiot voivat edistää 
Euroopan teollisuuden vahvuutta 
keskeisillä markkinasegmenteillä ja siten 
suojella ja luoda työpaikkoja.

Or. en

Tarkistus 70
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-
Natri, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

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

(6 b) Digitalisaatio, teknologinen 
innovointi sekä tutkimus ja kehitys ovat 
myös tärkeitä tekijöitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa. Unionin on edistettävä 
keskeisten teknologioiden ja alojen 
ekosysteemejä, jotka johtavat 
ilmastoneutraaliutta koskeviin 
tavoitteisiin, jotta voidaan tukea unionin 
asemaa edelläkävijänä.

Or. en

Tarkistus 71
Markus Buchheit, Guido Reil

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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_________________
26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä 
lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta unionissa ja neuvoston 
direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 
(EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).
27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/842, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 2018, sitovista vuotuisista 
kasvihuonekaasujen vähennyksistä 
jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030, joilla 
edistetään ilmastotoimia Pariisin 
sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi, 
sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 
muuttamisesta (EUVL L 156, 19.6.2018, 
s. 26).
28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/841, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 2018, maankäytöstä, 
maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuvien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 
ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan 
puitteisiin sekä asetuksen (EU) N:o 
525/2013 ja päätöksen N:o 529/2013/EU 
muuttamisesta (EUVL L 156, 19.6.2018, 
s. 1).

Or. en

Tarkistus 72
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Unioni on harjoittanut 
kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja 
luonut sääntelykehyksen saavuttaakseen 
vuodelle 2030 asettamansa tavoitteen 

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

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

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

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

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

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

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/841, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 2018, maankäytöstä, 

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

maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuvien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 
ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan 
puitteisiin sekä asetuksen (EU) N:o 
525/2013 ja päätöksen N:o 529/2013/EU 
muuttamisesta (EUVL L 156, 19.6.2018, 
s. 1).

Or. en

Tarkistus 73
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 74
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Energiavirran lisäksi 
ilmastoneutraaliuden saavuttamisen on 
katettava siihen selkeästi vaikuttavat alat, 
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joita ovat erityisesti liikenne, matkailu, 
teollisuus ja maatalous. Unioni ja sen 
jäsenvaltiot edistävät kaikilla kyseisillä 
aloilla erityisiä toimia, niiden kuitenkaan 
vaikuttamatta koko tuotantorakenteeseen.

Or. es

Tarkistus 75
Markus Buchheit, Guido Reil

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 76
Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López, Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Ilmastoneutraalius on valtava 
mahdollisuus vastata 2000-luvun 
haasteisiin strategisesti. Se tarjoaa EU:lle 
mahdollisuuden tehostaa toimintaansa ja 
hyödyntää ensimmäisen toimijan etua 
toimimalla johtajana puhtaassa 
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teknologiassa ja luomalla uusia 
työpaikkoja sukupuolijakauma huomioon 
ottaen. Ikääntyvän infrastruktuurin ja 
omaisuuserien oikea-aikainen 
korvaaminen muilla perinpohjaista 
hiilestä irtautumista koskevan tavoitteen 
mukaisilla infrastruktuureilla ja 
omaisuuserillä tuo mukanaan 
mahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 77
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, 
Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Ilmastoneutraalius on valtava 
mahdollisuus vastata 2000-luvun 
haasteisiin strategisesti. Se tarjoaa EU:lle 
mahdollisuuden tehostaa toimintaansa ja 
hyödyntää ensimmäisen toimijan etua 
toimimalla johtajana puhtaassa 
teknologiassa ja luomalla uusia 
työpaikkoja. Ikääntyvän infrastruktuurin 
ja omaisuuserien oikea-aikainen 
korvaaminen muilla perinpohjaista 
hiilestä irtautumista koskevan tavoitteen 
mukaisilla infrastruktuureilla ja 
omaisuuserillä tuo mukanaan 
mahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 78
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
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Miriam Dalli, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 b) Siirtymä puhtaaseen energiaan 
johtaa energiajärjestelmään, jossa 
primäärienergian saanti tulee pääosin 
uusiutuvista energialähteistä, mikä 
parantaa merkittävästi huoltovarmuutta, 
vähentää energiariippuvuutta ja edistää 
kotimaisia työpaikkoja.

Or. en

Tarkistus 79
Markus Buchheit, Guido Reil

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Unioni on ”Puhdasta energiaa 
kaikille eurooppalaisille” -
säädöspaketin29 avulla pyrkinyt 
kunnianhimoisesti luopumaan hiilen 
käytöstä erityisesti rakentamalla vahvan 
energiaunionin, johon sisältyvät 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiveissä 2012/27/EU ja (EU)29 
2018/200129 vahvistetut vuoden 2030 
energiatehokkuustavoitteet ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöönottoa koskevat 
tavoitteet, ja vahvistamalla asiaa koskevaa 
lainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2010/31/EU29.

Poistetaan.

_________________
29 COM(2016) 860 final, 
30. marraskuuta 2016.



AM\1206925FI.docx 29/188 PE653.722v01-00

FI

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä 
lokakuuta 2012, energiatehokkuudesta, 
direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU 
muuttamisesta sekä direktiivien 
2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta 
(EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1).
31 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 
11 päivänä joulukuuta 2018, uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä (EUVL L 328, 21.12.2018, 
s. 82).
32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2010/31/EU, annettu 19 päivänä 
toukokuuta 2010, rakennusten 
energiatehokkuudesta (EUVL L 153, 
18.6.2010, s. 13).

Or. en

Tarkistus 80
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Unioni on ”Puhdasta energiaa 
kaikille eurooppalaisille” -säädöspaketin29 
avulla pyrkinyt kunnianhimoisesti 
luopumaan hiilen käytöstä erityisesti 
rakentamalla vahvan energiaunionin, johon 
sisältyvät Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiveissä 2012/27/EU30 ja 
(EU) 2018/200131 vahvistetut vuoden 2030 
energiatehokkuustavoitteet ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöönottoa koskevat 
tavoitteet, ja vahvistamalla asiaa koskevaa 
lainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2010/31/EU31.

(9) Unioni on ”Puhdasta energiaa 
kaikille eurooppalaisille” -säädöspaketin29 
avulla pyrkinyt luopumaan hiilen käytöstä 
erityisesti rakentamalla vahvan 
energiaunionin, johon sisältyvät Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 
2012/27/EU30 ja (EU) 2018/200130 
vahvistetut vuoden 2030 
energiatehokkuustavoitteet ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöönottoa koskevat 
tavoitteet, ja vahvistamalla asiaa koskevaa 
lainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2010/31/EU32. Komission olisi 
tarkistettava kyseisiä säädöksiä 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2021 
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tässä asetuksessa vahvistetun unionin 
ilmastotavoitteen mukaisesti.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final, 
30. marraskuuta 2016.

29 COM(2016) 860 final, 
30. marraskuuta 2016.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 81
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Unioni on ”Puhdasta energiaa 
kaikille eurooppalaisille” -säädöspaketin29 
avulla pyrkinyt kunnianhimoisesti 
luopumaan hiilen käytöstä erityisesti 
rakentamalla vahvan energiaunionin, johon 
sisältyvät Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiveissä 2012/27/EU30 ja 

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

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

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final, 
30. marraskuuta 2016.

29 COM(2016) 860 final, 
30. marraskuuta 2016.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 82
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Alicia Homs Ginel, Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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(9 a) Unioni on edistänyt hiilestä 
irtautumista koskevien tavoitteiden 
vauhdittamista pilottihankkeilla alueilla, 
joilla on erityisiä maantieteellisiä ja 
väestöllisiä olosuhteita, kuten saarilla 
EU:n saarien puhtaan energian ohjelman 
kautta. Siirryttäessä kohti 
ilmastoneutraalia taloutta unionin olisi 
edelleen kiinnitettävä erityistä huomiota 
eristyksissä olevien ja syrjäisimpien 
alueiden tarpeisiin.

Or. en

Tarkistus 83
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Vaikka päästövähennystavoitteet 
on asetettu vuosille 2030 ja 2050, unioni 
ei ole vielä asettanut erityisiä unionin 
laajuisia tavoitteita poistumille; tällaiset 
tavoitteet ovat välttämättömiä, kun 
otetaan huomioon, että EU:n 
ilmastoneutraaliustavoitetta ei voida 
saavuttaa ilman, että hiilen poistumia 
lisätään asteittain.

Or. en

Tarkistus 84
Markus Buchheit, Guido Reil

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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päättäväisesti auttaa nostamaan 
maailmanlaajuista tavoitetasoa ja 
tehostaa maailmanlaajuisia toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös ilmastodiplomatiaa.

Or. en

Tarkistus 85
András Gyürk, Edina Tóth

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Unioni on vastuussa ainoastaan 9 
prosentista maailman 
kasvihuonekaasupäästöistä, mutta se on 
jo maailmanlaajuinen johtaja siirtymisessä 
kohti ilmastoneutraaliutta, ja se aikoo 
päättäväisesti auttaa nostamaan 
maailmanlaajuista tavoitetasoa ja tehostaa 
maailmanlaajuisia toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös ilmastodiplomatiaa, koska 
ponnistelut onnistuvat vain, jos myös muu 
maailma edistyy merkittävästi.

Or. en

Tarkistus 86
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

prosentista maailman 
kasvihuonekaasupäästöistä, mutta se on 
jo on maailmanlaajuinen johtaja 
siirtymisessä kohti ilmastoneutraaliutta, ja 
se aikoo päättäväisesti saavuttaa sen 
oikeudenmukaisella, reilulla ja 
osallistavalla tavalla sekä auttaa 
nostamaan maailmanlaajuista tavoitetasoa 
ja tehostaa maailmanlaajuisia toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös ilmastodiplomatiaa.

Or. en

Tarkistus 87
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, 
Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Unionin tulee jatkossakin olla 
maailmanlaajuinen johtaja siirtymisessä 
kohti ilmastoneutraaliutta, ja se aikoo 
päättäväisesti saavuttaa sen 
oikeudenmukaisella, reilulla ja 
osallistavalla tavalla sekä auttaa 
nostamaan maailmanlaajuista tavoitetasoa 
ja tehostaa maailmanlaajuisia toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös ilmastodiplomatiaa ja 
kauppapolitiikan välineitä. Unionilla on 
velvollisuus osoittaa, että muutos on 
mahdollinen ja tarkoituksenmukainen.

Or. en
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Tarkistus 88
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 89
Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Unionin tulisi olla vastuussa 
kansainvälisen kaupan sääntelyn 
purkamisesta ja vapauttamisesta, mikä 
lisää eri puolilta maailmaa tulevia aine- 
ja energiavirtoja, joilla on valtavia 
ympäristövaikutuksia sekä taloudellisia ja 
sosiaalisia vaikutuksia. Unionin olisi sen 
sijaan edistettävä kaikkia osapuolia 
hyödyttävien kansainvälisten 
taloudellisten suhteiden kehittämistä 
täydentävyyden eikä kilpailun perusteella, 
kieltäydyttävä kaikesta uuskolonialismista 
ja lopetettava kaikki 
vapaakauppasopimukset.

Or. en
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Tarkistus 90
Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López, Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Ilmastonmuutoksen 
hillitsemispolitiikan suunnitteluun ja 
päätöksentekoon osallistuu vain vähän 
naisia. Siksi sukupuolikysymyksiä on 
käsiteltävä ilmastopolitiikassa sen 
varmistamiseksi, että naiset ja miehet ovat 
yhdenvertaisesti ja mielekkäästi mukana 
suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jos 
ilmastonmuutospolitiikkoja ei kohdenneta 
kaikille kansalaisille, ne eivät 
todennäköisesti ole yhtä tehokkaita.　

Or. en

Tarkistus 91
Markus Buchheit, Guido Reil

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Euroopan parlamentti vaati, että 
tarvittava siirtymä ilmastoneutraaliin 
yhteiskuntaan toteutetaan viimeistään 
vuonna 2050 ja että siitä tehdään 
eurooppalainen menestystarina33, ja se on 
julistanut ilmasto- ja 
ympäristöhätätilan34. Eurooppa-neuvosto 
vahvisti 12 päivänä joulukuuta 201935 
antamissaan päätelmissä tavoitteen 
saavuttaa ilmastoneutraali unioni vuoteen 
2050 mennessä Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti ja totesi samalla, 
että on luotava mahdollistava kehys ja 
että siirtymä edellyttää merkittäviä 

Poistetaan.
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julkisia ja yksityisiä investointeja. Lisäksi 
Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota 
valmistelemaan ehdotuksen EU:n pitkän 
aikavälin strategiaksi mahdollisimman 
varhain vuonna 2020, jotta neuvosto voisi 
hyväksyä sen ja toimittaa sen 
ilmastonmuutosta koskevan YK:n 
puitesopimuksen sihteeristölle.
_________________
33 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 15 päivänä tammikuuta 2020, 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta 
(2019/2956(RSP)).
34 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, 
ilmasto- ja ympäristöhätätilasta 
(2019/2930 (RSP)).
35 Eurooppa-neuvoston kokouksessaan 12 
päivänä joulukuuta 2019 antamat 
päätelmät, EUCO 29/19, CO EUR 31, 
CONCL 9.

Or. en

Tarkistus 92
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Euroopan parlamentti vaati, että 
tarvittava siirtymä ilmastoneutraaliin 
yhteiskuntaan toteutetaan viimeistään 
vuonna 2050 ja että siitä tehdään 
eurooppalainen menestystarina33, ja se on 
julistanut ilmasto- ja 
ympäristöhätätilan34. Eurooppa-neuvosto 
vahvisti 12 päivänä joulukuuta 2019 
antamissaan päätelmissä35 tavoitteen 

(11) Euroopan parlamentti on julistanut 
ilmasto- ja ympäristöhätätilan ja 
toistuvasti vaatinut, että komissio ja 
jäsenvaltiot tehostavat toimia, joilla 
tehdään helpommaksi tarvittava siirtymä 
ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan 
toteutetaan viimeistään vuonna 2050 ja että 
siitä tehdään eurooppalainen 
menestystarina samalla kun vaaditaan 
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saavuttaa ilmastoneutraali unioni vuoteen 
2050 mennessä Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti ja totesi samalla, 
että on luotava mahdollistava kehys ja että 
siirtymä edellyttää merkittäviä julkisia ja 
yksityisiä investointeja. Lisäksi Eurooppa-
neuvosto pyysi komissiota valmistelemaan 
ehdotuksen EU:n pitkän aikavälin 
strategiaksi mahdollisimman varhain 
vuonna 2020, jotta neuvosto voisi 
hyväksyä sen ja toimittaa sen 
ilmastonmuutosta koskevan YK:n 
puitesopimuksen sihteeristölle.

kunnianhimoista ilmastolainsäädäntöä, 
jolla on oikeudellisesti sitova kansallisen 
ja koko talouden kattava tavoite 
kasvihuonekaasujen 
nettopäästöttömyyden saavuttamiseksi 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä ja 
EU:n välitavoitteita vuosille 2030 ja 2040. 
Eurooppa-neuvosto vahvisti 12 päivänä 
joulukuuta 2019 antamissaan päätelmissä35 
tavoitteen saavuttaa ilmastoneutraali unioni 
vuoteen 2050 mennessä Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti ja 
totesi samalla, että on luotava 
mahdollistava kehys, josta hyötyvät kaikki 
jäsenvaltiot ja johon sisältyy 
asianmukaisia välineitä, kannustimia, 
tukea ja investointeja, jotta varmistetaan 
kustannustehokas sekä sosiaalisesti 
tasapainoinen ja oikeudenmukainen 
siirtymä, ottaen huomioon erilaiset 
kansalliset olosuhteet, ja että siirtymä 
edellyttää merkittäviä julkisia ja yksityisiä 
investointeja. Lisäksi Eurooppa-neuvosto 
pyysi komissiota valmistelemaan 
ehdotuksen EU:n pitkän aikavälin 
strategiaksi mahdollisimman varhain 
vuonna 2020, jotta neuvosto voisi 
hyväksyä sen ja toimittaa sen 
ilmastonmuutosta koskevan YK:n 
puitesopimuksen sihteeristölle.

_________________ _________________
33 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 15 päivänä tammikuuta 2020, 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta 
(2019/2956(RSP)).
34 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, 
ilmasto- ja ympäristöhätätilasta (2019/2930 
(RSP)).
35 Eurooppa-neuvoston kokouksessaan 12 
päivänä joulukuuta 2019 antamat 
päätelmät, EUCO 29/19, CO EUR 31, 
CONCL 9.

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

Or. en
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Tarkistus 93
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Euroopan parlamentti on julistanut 
ilmasto- ja ympäristöhätätilan1 a ja 
vaatinut tältä osin, että tarvittava siirtymä 
kasvihuonekaasujen nettopäästöttömään 
yhteiskuntaan toteutetaan mahdollisimman 
nopeasti ja viimeistään vuonna 2050 ja että 
siitä tehdään eurooppalainen 
menestystarina33. Eurooppa-neuvosto 
vahvisti 12 päivänä joulukuuta 2019 
antamissaan päätelmissä35 tavoitteen 
saavuttaa ilmastoneutraali unioni vuoteen 
2050 mennessä Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti ja totesi samalla, 
että on luotava mahdollistava kehys ja että 
siirtymä edellyttää merkittäviä julkisia ja 
yksityisiä investointeja. Lisäksi Eurooppa-
neuvosto pyysi komissiota valmistelemaan 
ehdotuksen EU:n pitkän aikavälin 
strategiaksi mahdollisimman varhain 
vuonna 2020, jotta neuvosto voisi 
hyväksyä sen ja toimittaa sen 
ilmastonmuutosta koskevan YK:n 
puitesopimuksen sihteeristölle.

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

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

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

34 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, 
ilmasto- ja ympäristöhätätilasta 
(2019/2930 (RSP)).
35 Eurooppa-neuvoston kokouksessaan 12 
päivänä joulukuuta 2019 antamat 

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

päätelmät, EUCO 29/19, CO EUR 31, 
CONCL 9.

Or. en

Tarkistus 94
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

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

34 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, 
ilmasto- ja ympäristöhätätilasta (2019/2930 
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(RSP)). (RSP)).
35 Eurooppa-neuvoston kokouksessaan 12 
päivänä joulukuuta 2019 antamat 
päätelmät, EUCO 29/19, CO EUR 31, 
CONCL 9.

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

Or. en

Tarkistus 95
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Covid-19 on kuitenkin aiheuttanut 
ennennäkemättömän historiallisen, 
humanitaarisen ja taloudellisen kriisin. 
Siksi Euroopan unionin politiikkojen on 
perustuttava uuteen perusteelliseen 
vaikutustenarviointiin, jossa otetaan 
huomioon uusi taloudellinen todellisuus.

Or. en

Tarkistus 96
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Covid-19-kriisin voittamiseksi ja 
komission Euroopan 
elpymissuunnitelman pohjalta Eurooppa 
tarvitsee selkeän poliittisen kehyksen 
infrastruktuurin kehittämiselle ja 
tutkimukselle yhdistettynä 
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markkinatalousperiaatteisiin, kuten 
laajennetun päästökaupan ja strategisen 
ulkopolitiikan periaatteisiin. 
Kauppapolitiikan on oltava yhteensopivaa 
sisämarkkinoilla toimivien 
teollisuudenalojen tiukkojen sääntöjen 
kanssa, jotta vältetään epäreilun kilpailun 
syntyminen Euroopan teollisuudelle. 
Markkinatalousperiaatteet soveltuvat 
parhaiten ilmastonsuojelun ja talouden 
elpymisen yhdistämiseen. Teollisuuden 
alan menestyksekkäitä 
markkinataloustyökaluja voidaan käyttää 
rakennus- ja liikennealan mallina.

Or. en

Tarkistus 97
Markus Buchheit, Guido Reil

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en



AM\1206925FI.docx 43/188 PE653.722v01-00

FI

Tarkistus 98
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(12) Jotta unioni täyttäisi 
sitoumuksensa saavuttaa Pariisin 
sopimuksen pitkän aikavälin 
lämpötilatavoite tasapuolisesti, unionin 
olisi pyrittävä saavuttamaan unionin sisällä 
tasapaino ihmisen toiminnan koko talouden 
laajuisesti aiheuttamien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien välillä luonnollisten nielujen 
avulla mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa ja viimeistään vuoteen 2040 
mennessä ja saavuttamaan sen jälkeen 
negatiiviset päästöt. Kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi yhdessä pyrittävä 
nettopäästöttömyyttä koskevaan 
tavoitteeseen, ja jäsenvaltioiden, Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
saavuttamiseksi. Unionin tason 
toimenpiteet ovat tärkeä osa tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 99
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

tuotantomallin muutoksen avulla, 
antamalla hierarkkisesti etusija päästöjen 
vähentämiselle niiden lähteellä. Kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi yhdessä pyrittävä 
unionin laajuiseen vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, ja 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission olisi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
saavuttamiseksi. Unionin tason 
toimenpiteet ovat tärkeä osa tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Or. es

Tarkistus 100
Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López, Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(12) Unionin olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin sisällä ja 
jäsenvaltiotasolla viimeistään vuoteen 
2050 mennessä tasapaino ihmisen 
toiminnan koko talouden laajuisesti 
aiheuttamien kasvihuonekaasujen 
päästöjen ja poistumien välillä 
luonnollisten ja teknisten ratkaisujen 
avulla. Kaikkien jäsenvaltioiden olisi 
yhdessä, käsittäen myös alue- ja 
paikallistason, pyrittävä unionin laajuiseen 
vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, ja 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission olisi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
saavuttamiseksi. Unionin tason 
toimenpiteet ovat tärkeä osa tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä 
myös jäsenvaltioiden tasolla 
kustannustehokkaalla, 
oikeudenmukaisella ja sosiaalisesti 
tasapainoisella tavalla, mikä lisää 
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taloudellista kilpailukykyä ja työpaikkojen 
luomista, kun otetaan huomioon 
sukupuolten välinen tasapaino eikä jätetä 
ketään jälkeen. Unionin ja kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi jatkettava toimia 
päästöjen vähentämiseksi edelleen vuoden 
2050 jälkeen sen varmistamiseksi, että 
kasvihuonekaasujen poistumat ylittävät 
päästöt.

Or. en

Tarkistus 101
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Jens Geier, Dan Nica, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(12) Unionin olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin sisällä ja 
jäsenvaltiotasolla viimeistään vuoteen 
2050 mennessä tasapaino ihmisen 
toiminnan koko talouden laajuisesti 
aiheuttamien kasvihuonekaasujen 
päästöjen ja poistumien välillä 
luonnollisten ja teknisten ratkaisujen 
avulla. Kaikkien jäsenvaltioiden olisi 
yhdessä, käsittäen myös alue- ja 
paikallistason, pyrittävä unionin laajuiseen 
vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, ja 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission olisi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
saavuttamiseksi. Unionin tason 
toimenpiteet ovat tärkeä osa tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä, 
joita tarvitaan tavoitteen saavuttamiseksi 
myös jäsenvaltioiden tasolla 
kustannustehokkaalla, 
oikeudenmukaisella ja sosiaalisesti 
tasapainoisella tavalla, mikä lisää 
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taloudellista kilpailukykyä ja työpaikkojen 
luomista eikä jätä ketään jälkeen. 
Unionin ja kaikkien jäsenvaltioiden olisi 
jatkettava toimia päästöjen 
vähentämiseksi edelleen vuoden 2050 
jälkeen sen varmistamiseksi, että 
kasvihuonekaasujen poistumat ylittävät 
päästöt.

Or. en

Tarkistus 102
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(12) Unionin olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin sisällä vuoteen 2050 
mennessä tasapaino ihmisen toiminnan 
koko talouden laajuisesti aiheuttamien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien välillä luonnollisten ja 
teknisten ratkaisujen avulla. Kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi yhdessä pyrittävä 
unionin laajuiseen vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, ja 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission olisi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
saavuttamiseksi. Unionin tason 
toimenpiteet ovat tärkeä osa tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. 
Euroopan komission olisi luotava 
sääntely- ja investointikehys 
hiilenpoistoteknologioiden käyttöönottoa 
varten, mukaan lukien 
poistamatavoitteiden asettaminen, ja 
kehitettävä menetelmä, jonka avulla 
voidaan laskea tällaisten teknologioiden, 
kuten hiilidioksidin talteenottoyksikön, 
ilmastonmuutoksen hillitsemispotentiaali, 
joka otetaan käyttöön myös EU:n 
ulkopuolella.
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Or. en

Tarkistus 103
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 104
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 105
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Siirtyminen ilmastoneutraaliin 
talouteen vuonna 2050 johtaisi 
kestävämpään ja kilpailukykyisempään 
talouteen unionin ja jäsenvaltioiden 
tasolla, mikä on teknisesti edistynyttä ja 
luo talouskasvua ja uusia liiketoiminta- ja 
työllisyysmahdollisuuksia. Sen olisi myös 
edistettävä yhtenäisempää unionia ja 
autettava energia-alan muutoksesta 
eniten kärsiviä kansalaisia ja alueita 
hyötymään siitä. Tätä varten unionin on 
tarjottava mekanismeja ja rahastoja, jotka 
vastaavat haasteeseen ja jotka kykenevät 
saamaan käyttöön suuria investointeja, 
joita tarvitaan siirtymän rahoittamiseksi, 
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jotta kaikki jäsenvaltiot, ottaen huomioon 
niiden erilaiset lähtökohdat, voivat 
saavuttaa ilmastoneutraaliuden 
kustannustehokkaalla ja sosiaalisesti 
oikeudenmukaisella tavalla viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä.

Or. en

Tarkistus 106
Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) EU:n olisi varmistettava, että 
jäsenvaltioilla on keinot investoida 
ekologiseen siirtymään, ja tämän vuoksi 
luopua valtionvelan 3 prosentin katosta 
suhteessa BKT:hen, sekä rakenteellisen 
alijäämän nollatasosta, joka sisältyy 
finanssipoliittiseen sopimukseen, joka 
haittaa vakavasti ekologista siirtymää 
estämällä jäsenvaltioita aloittamasta 
suuria julkisia investointeja nollahiilisen 
talouden saavuttamiseksi. 
Ympäristöinvestoinnit ja sosiaaliset 
julkiset investoinnit olisi jätettävä tämän 3 
prosentin säännön ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 107
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Monia teknologioita, joita 
tarvitsemme hiilestä irtautumisen ja 
digitalisoinnin edistämiseksi, ei ole vielä 
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kehitetty. Jos hiilidioksidin vähentämistä 
koskevia tavoitteita on vuosille 2030/2050, 
ne on otettava huomioon Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelmassa ja siihen 
liittyvissä yhteisyrityksissä. On myös 
tarpeen asettaa tavoitteita tarvittavan 
energiainfrastruktuurin luomiseksi ja 
asianmukaisten valmiuksien 
kehittämiseksi, jotta vedyn saatavuus olisi 
riittävää merkittävänä siltateknologiana 
energiaintensiivisten energia-alojen 
hiilipäästöjen vähentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 108
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Unionin lainsäädännössä 
säänneltyjen kasvihuonekaasujen unionin 
laajuiset päästöt ja poistumat on 
tasapainotettava viimeistään vuoteen 2050 
mennessä, josta alkaen unionin ja 
jäsenvaltioiden kasvihuonekaasujen 
poistumien on ylitettävä päästöt, jotta 
Pariisin sopimuksen tavoite, joka on 1,5 
astetta esiteollisen tason yläpuolella, 
saavutetaan; siihen asti on kiinnitettävä 
erityistä huomiota tutkimuksen 
tehostamiseen, nielujen kehittämiseen ja 
hiilidioksidin talteenottoteknologiaan.

Or. en

Tarkistus 109
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Pariisin ilmastotavoitteet on 
pantava täytäntöön tavalla, joka 
kunnioittaa teknologianeutraaliutta, 
taloudellista tehokkuutta ja sosiaalista 
tasapainoa. Vain, jos EU pysyy 
taloudellisesti vahvana, houkuttelevana 
investoinneille ja kansainvälisesti 
kilpailukykyisenä ja varmistaa laajan 
sosiaalisen hyväksynnän, se voi toimia 
ilmastonsuojelun maailmanlaajuisena 
mallina.

Or. en

Tarkistus 110
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Jotta voidaan saavuttaa 
ilmastoneutraalius ja täydentää metsien 
roolia nieluina, on tärkeää edistää 
edelleen biopohjaisten materiaalien, 
polttoaineiden ja tuotteiden käyttöä 
vaihtoehtona fossiilipohjaiselle käytölle 
päästöjen vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 111
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(12 a) Ilmastonmuutoksen pahimpien 
vaikutusten välttämiseksi ja 
kasvihuonekaasupäästöjen nettomäärän 
saavuttamiseksi unionin olisi pyrittävä 
täysin uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvaan, erittäin resurssi- ja 
energiatehokkaaseen talouteen.

Or. en

Tarkistus 112
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra 
Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia 
Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Siirtyessään ilmastoneutraaliuteen 
unionin on säilytettävä teollisuutensa, 
erityisesti energiaintensiivisen 
teollisuutensa, kilpailukyky muun muassa 
kehittämällä tehokkaita toimenpiteitä 
hiilivuodon torjumiseksi ja unionin ja 
kolmansien maiden välisten 
toimintaedellytysten tasoittamiseksi, jotta 
vältetään epäoikeudenmukainen kilpailu 
Pariisin sopimuksen mukaisten 
ilmastopolitiikkojen toteuttamatta 
jättämisen vuoksi. Hiilitullimekanismilla 
ja kauppapoliittisilla välineillä voi olla 
tässä tärkeä rooli.

Or. en

Tarkistus 113
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
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Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, 
Ivan Štefanec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Monia teknologioita, joita 
tarvitsemme hiilestä irtautumisen ja 
digitalisoinnin edistämiseksi, ei ole vielä 
kehitetty. Jos hiilidioksidin 
vähentämiselle on asetettu tavoitteet 
vuosiksi 2030/2050, on myös tarpeen 
asettaa tavoitteet tarvittavan 
infrastruktuurin luomiseksi, jotta vedyn 
saatavuus olisi riittävää 
energiaintensiivisten energia-alojen 
hiilipäästöjen vähentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 114
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 c) Energiasiirtymä parantaa 
energiatehokkuutta ja vähentää unionin 
ja sen jäsenvaltioiden 
energiariippuvuutta. Tämä 
rakennemuutos kohti tehokkaampaa 
uusiutuvaan energiaan perustuvaa 
taloutta kaikilla aloilla ei hyödytä 
ainoastaan kauppatasetta vaan myös 
vahvistaa energiavarmuutta ja torjuu 
energiaköyhyyttä.

Or. en
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Tarkistus 115
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 d) Jotta kannustettaisiin hiilen 
poistamisen käyttöönottoa biologista 
monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden 
täysin kunnioittaen, komission olisi 
vuoteen 2023 mennessä tutkittava 
sellaisen hiilipoistojen sertifiointia 
koskevan sääntelykehyksen kehittämistä, 
joka perustuu vankkaan ja avoimeen 
hiilikirjanpitoon, jotta voidaan seurata ja 
todentaa hiilen poistumien aitoutta ja 
täsmentää säännöt, jotka koskevat 
unionin laajuisten päästöjen laskentaa ja 
kirjanpitosääntöjä hiilidioksidin 
siirtämiseksi rajojen yli ja alojen välillä.

Or. en

Tarkistus 116
Markus Buchheit, Guido Reil

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 117
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Unionin olisi vahvistettava 
ilmastotoimiaan ja kansainvälistä 
ilmastojohtajuuttaan vuoden 2050 jälkeen, 
jotta voidaan suojella ihmisiä ja maapalloa 
vaarallisen ilmastonmuutoksen uhalta, 
pyrkiä Pariisin sopimuksessa (2 artikla) 
asetettuihin pitkän aikavälin tavoitteeseen 
rajoittaa lämpötilan nousu 1,5 
celsiusasteeseen esiteollisesta tasosta ja 
noudattaa IPCC:n tieteellisiä suosituksia.

Or. en

Tarkistus 118
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 119
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoite vuodeksi 2030 olisi 
asetettava tasolle, joka on täysin Pariisin 
sopimuksen mukaisten sitoumusten ja 
tässä asetuksessa asetettujen tavoitteiden 
mukainen. Unionin teollinen, 
teknologinen ja innovointipotentiaali on 
otettava asianmukaisesti huomioon. 
Kansainvälisen koordinoinnin ja yhteisen 
toiminnan edistämiseksi tätä varten on 
tarpeen ylläpitää ja kehittää unionin 
teollisuuden kilpailukykyä, talouskasvua 
ja sosiaalisia normeja.

Or. en

Tarkistus 120
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Hildegard Bentele, Ivan Štefanec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Unionin olisi edelleen pyrittävä 
edistämään kiertotaloutta ja jatkettava 
tukea uusiutuville vaihtoehdoille, jotka 
voivat korvata fossiilisiin polttoaineisiin 
perustuvat tuotteet ja materiaalit.

Or. en
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Tarkistus 121
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Unionin olisi edelleen pyrittävä 
edistämään kiertotaloutta ja jatkettava 
tukea uusiutuville vaihtoehdoille, jotka 
voivat korvata fossiilisiin polttoaineisiin 
perustuvat tuotteet ja materiaalit.

Or. en

Tarkistus 122
Markus Buchheit, Guido Reil

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 123
Sira Rego
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(14) Sopeutuminen on keskeinen osa 
maailmanlaajuisia pitkän aikavälin 
ilmastonmuutostoimia. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden ja unionin olisi 
parannettava sopeutumiskykyä, 
vahvistettava kykyä joustavasti mukautua 
muuttuvaan ilmastoon ja vähennettävä 
alttiutta ilmastonmuutokselle Pariisin 
sopimuksen 7 artiklan mukaisesti sekä 
maksimoitava rinnakkaishyödyt muiden 
ympäristöpolitiikkojen ja -lainsäädännön 
kanssa. Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
kattavat kansalliset sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat. Sopeutumistoimia on joka 
tapauksessa sovellettava päästöjen 
ensisijaiseen vähentämiseen niiden 
lähteellä, eivätkä ne saa merkitä 
vähentämisen viivästymistä.

Or. es

Tarkistus 124
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

erityisiä indikaattoreita sopeutumisen 
edistymisen mittaamiseksi, kun taas 
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava kattavat 
kansalliset sopeutumisstrategiat ja -
suunnitelmat.

Or. en

Perustelu

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on yksi ilmastopolitiikan tärkeimmistä ”pilareista”. Sen 
edistymistä EU:n eri jäsenvaltioissa on mahdotonta verrata, koska sen mittaamiseen ei ole 
olemassa yhdenmukaisia standardeja tai indikaattoreita. Sopeutumisessa edistymisen 
mittaamisesta voi siten tulla unionin toimielinten subjektiivinen tehtävä.

Tästä syystä ja selkeyden ja varmuuden varmistamiseksi EU:n toimielinten on otettava 
käyttöön sopeutumisessa edistymisen mittaamiseen tarkoitetut selkeät indikaattorit, jotka 
olisivat ymmärrettäviä ja yhdenmukaisia kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 125
Markus Buchheit, Guido Reil

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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tarve sisällyttää ilmastonmuutokseen 
liittyvät riskit investointi- ja 
suunnittelupäätöksiin; 
kustannustehokkuus ja 
teknologianeutraalius 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten 
ja poistumien saavuttamisessa ja 
häiriönsietokyvyn lisäämisessä; 
eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä 
ja tavoitetasossa.

Or. en

Tarkistus 126
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

liittyvät riskit ja riittämättömien toimien 
sosiaaliset, taloudelliset, ja 
ympäristökustannukset investointi- ja 
suunnittelupäätöksiin varmistaen samalla, 
että EU:n politiikat ovat ilmastokestäviä; 
kustannustehokkuus ja 
teknologianeutraalius 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten ja 
poistumien saavuttamisessa ja 
häiriönsietokyvyn lisäämisessä; 
eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä 
ja tavoitetasossa.

Or. en

Tarkistus 127
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

nollapäästöisten ratkaisujen suosiminen 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten ja 
poistumien saavuttamisessa ja 
häiriönsietokyvyn lisäämisessä; 
eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä 
ja tavoitetasossa. Uusiutuvien 
energialähteiden käyttöönoton on oltava 
tärkeä tekijä tässä prosessissa.

Or. es

Tarkistus 128
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Komission tiedonannossa 
”Euroopan h-hetki: korjaamalla ja 
kehittämällä parempaa seuraavalle 
sukupolvelle” ilmoitti aikovansa 
nopeuttaa digitaalista muutosta. Covid-
19-hätätilanne korosti riippuvuutta 
energiasta yhteiskunnallisessa 
osallistumisessa, kansalaisuuden 
harjoittamisessa ja kyvyssä työskennellä 
digitaalitaloudessa. Sosiaalisen 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että EU:n kansalaiset 
saavuttavat täyden potentiaalinsa 
digitaalisessa muutoksessa, komissio 
varmistaa, että kaikilla EU:n kansalaisilla 
on oikeus energiaan, mukaan lukien 
energian saatavuutta ja suojelua sekä 
haavoittuvassa asemassa olevien 
kuluttajien tukemista koskevat 
säännökset.

Or. en

Tarkistus 129
Michael Bloss



AM\1206925FI.docx 63/188 PE653.722v01-00

FI

Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Unionin tavoite 
kasvihuonekaasujen 
nettopäästöttömyydestä olisi saavutettava 
kehittämällä ja tarkistamalla kaikkea 
asiaankuuluvaa unionin lainsäädäntöä. 
Tämän lainsäädännön muuttaminen olisi 
tehtävä siten, että varmistetaan julkisen ja 
yksityisen rahoituksen sekä unionin 
varojen ja välineiden erityisasetusten 
johdonmukaisuus unionin 
ilmastotavoitteiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 130
Jerzy Buzek, Adam Jarubas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Tavoite ilmastoneutraalista 
unionin taloudesta vuoteen 2050 
mennessä olisi saavutettava ottaen 
huomioon jäsenvaltioiden erilaiset 
lähtökohdat ja pienituloisempiin 
jäsenvaltioihin kohdistuvan 
solidaarisuuden hengessä, muun muassa 
lisäämällä asteittain voimassa olevaan 
lainsäädäntöön sisältyviä 
korvausmekanismeja ja kiinnittämällä 
erityistä huomiota EU:n 
päästökauppadirektiiviin.

Or. en

Tarkistus 131
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Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Ilmastoneutraalin talouden tavoite 
vuoteen 2050 mennessä olisi saavutettava 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden erilaiset 
lähtökohdat ja jäsenvaltioiden välisen 
solidaarisuuden hengessä.

Or. en

Tarkistus 132
Markus Buchheit, Guido Reil

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 133
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 134
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Ilmastoneutraaliuteen siirtyminen 
edellyttää muutoksia kaikilla politiikan 
aloilla ja kaikkien talouden ja yhteiskunnan 
alojen yhteisiä toimia, kuten komissio 

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

komissio toteaa tiedonannossaan 
”Euroopan vihreän kehityksen ohjelma”. 
Eurooppa-neuvosto tähdensi 12 päivänä 
joulukuuta 2019 antamissaan päätelmissä, 
että kaikkien asiaankuuluvien EU:n 
säädösten ja politiikkojen on oltava 
johdonmukaisia 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa, 
edistettävä sen saavuttamista ja tarjottava 
samalla tasapuoliset toimintaedellytykset, 
ja pyysi komissiota tutkimaan, edellyttääkö 
tämä voimassa olevien sääntöjen 
mukauttamista.

Or. en

Tarkistus 135
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Ilmastonmuutoskestävyyden ja 
ilmastonmuutoksen väistämättömiin 
vaikutuksiin sopeutuminen edellyttää 
myös talous- ja sosiaalialojen yhteisiä 
ponnisteluja sekä EU:n lainsäädännön ja 
politiikkojen johdonmukaisuutta.

Or. en

Tarkistus 136
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 137
Markus Buchheit, Guido Reil

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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että on tarpeen muuttaa vuodelle 2030 
asettua unionin tavoitetta, sen olisi 
tehtävä ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
asetuksen muuttamisesta asianmukaisesti. 
Lisäksi komission olisi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä arvioitava, 
miten unionin lainsäädäntöä, jolla 
kyseinen tavoite pannaan täytäntöön, olisi 
muutettava, jotta saavutettaisiin 50–55 
prosentin päästövähennykset vuoteen 
1990 verrattuna.
_________________
36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2018, energiaunionin 
ja ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) 
N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 
2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 
2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston 
direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 
2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 kumoamisesta 
(EUVL L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Tarkistus 138
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

johdonmukainen vuoteen 2050 ulottuvan 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa. 
Kyseisessä tiedonannossa komissio korosti, 
että kaikkien unionin politiikkojen olisi 
tuettava ilmastoneutraaliustavoitetta ja että 
kaikkien alojen olisi kannettava kortensa 
kekoon. Komission olisi syyskuuhun 2020 
mennessä tarkasteltava uudelleen unionin 
vuoden 2030 ilmastotavoitetta kattavan 
vaikutustenarvioinnin perusteella ja ottaen 
huomioon analyysi komissiolle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2018/199936 mukaisesti toimitetuista 
yhdennetyistä kansallisista energia- ja 
ilmastosuunnitelmista sekä tutkittava 
vaihtoehtoja uudeksi vuoden 2030 
tavoitteeksi, jonka mukaan päästöjä 
vähennetään 70 prosenttia vuoden 1990 
tasoihin verrattuna. Jos se katsoo, että on 
tarpeen nostaa vuodelle 2030 asettua 
unionin tavoitetta, sen olisi tehtävä 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tämän asetuksen muuttamisesta 
asianmukaisesti. Lisäksi komission olisi 30 
päivään kesäkuuta 2021 mennessä 
arvioitava, miten unionin lainsäädäntöä, 
jolla kyseinen tavoite pannaan täytäntöön, 
olisi muutettava, jotta saavutettaisiin 70 
prosentin päästövähennykset vuoteen 1990 
verrattuna.

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

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

Or. en
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Tarkistus 139
Mohammed Chahim, Niels Fuglsang

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(17) Tiedonannossaan ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma” komissio 
ilmoitti aikomuksestaan arvioida ja tehdä 
ehdotuksia vuoteen 2030 ulottuvan unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen nostamiseksi sen 
varmistamiseksi, että se on 
johdonmukainen vuoteen 2050 ulottuvan 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa. 
Kyseisessä tiedonannossa komissio korosti, 
että kaikkien unionin politiikkojen olisi 
tuettava ilmastoneutraaliustavoitetta ja että 
kaikkien alojen olisi kannettava kortensa 
kekoon. Kun otetaan huomioon unionin 
tavoite saavuttaa ilmastoneutraalius 
viimeistään vuonna 2050, on olennaista, 
että ilmastotoimia edelleen vahvistetaan ja 
erityisesti että unionin vuoden 2030 
ilmastotavoitetta nostetaan siten, että 
päästövähennys olisi 65 prosenttia vuoden 
1990 tasoihin verrattuna. Sen vuoksi 
komission olisi 30 päivään kesäkuuta 2021 
mennessä arvioitava, miten unionin 
lainsäädäntöä, jolla kyseinen korkeampi 
tavoite pannaan täytäntöön, olisi 
muutettava vastaavasti.
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_________________
36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) 
N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 
2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 
2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston 
direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 
2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 kumoamisesta 
(EUVL L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Tarkistus 140
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

erityisesti nostaa unionin vuoden 2030 
tavoitetta vähintään 55 prosentin 
päästövähennykseen vuoden 1990 tasoihin 
verrattuna. Sen vuoksi komission olisi 30 
päivään kesäkuuta 2021 mennessä 
arvioitava, miten unionin lainsäädäntöä, 
jolla kyseinen korkeampi tavoite pannaan 
täytäntöön, olisi muutettava vastaavasti.

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

Or. en

Tarkistus 141
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Dan Nica, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(17) Tiedonannossaan ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma” komissio 
ilmoitti aikomuksestaan arvioida ja tehdä 
ehdotuksia vuoteen 2030 ulottuvan unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen nostamiseksi sen 
varmistamiseksi, että se on 
johdonmukainen vuoteen 2050 ulottuvan 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa. 
Kyseisessä tiedonannossa komissio korosti, 
että kaikkien unionin politiikkojen olisi 
tuettava ilmastoneutraaliustavoitetta ja että 
kaikkien alojen olisi kannettava kortensa 
kekoon. Euroopan parlamentti kehotti jo 
14. maaliskuuta 2019 antamissaan 
päätöslauselmissa ilmastonmuutoksesta, 
28. marraskuuta 2019 YK:n 
ilmastonmuutoskonferenssista 
Madridissa, Espanjassa ja 15. 
tammikuuta 2020 Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmasta nostamaan EU:n 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitetta vuoteen 2030 
mennessä 55 prosenttiin vuoden 1990 
tasoon verrattuna ja kehotti komissiota 
esittämään tätä koskevan ehdotuksen. 
Komission olisi syyskuuhun 2020 
mennessä tarkasteltava uudelleen unionin 
vuoden 2030 ilmastotavoitetta kattavan 
vaikutustenarvioinnin perusteella ja ottaen 
huomioon analyysi komissiolle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2018/199936 mukaisesti toimitetuista 
yhdennetyistä kansallisista energia- ja 
ilmastosuunnitelmista sekä 
yhdenmukaistettava tavoite 
kehityskulkuun kohti lämpötilan nousun 
rajoittamista 1,5 celsiusasteeseen 
esiteollisista tasoista Pariisin sopimuksen 
mukaisesti ja vähintään 55 prosentin 
päästövähennyksiin verrattuna vuoteen 
1990. Jos se katsoo, että on tarpeen 
muuttaa vuodelle 2030 asettua unionin 
tavoitetta, sen olisi tehtävä ehdotuksia 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
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tämän asetuksen muuttamisesta 
asianmukaisesti. Lisäksi komission olisi 30 
päivään kesäkuuta 2021 mennessä 
arvioitava, miten unionin lainsäädäntöä, 
jolla kyseinen tavoite pannaan täytäntöön, 
olisi muutettava, jotta saavutettaisiin nämä 
50–55 prosentin päästövähennykset 
vuoteen 1990 verrattuna.

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

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

Or. en

Tarkistus 142
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Kyseisessä tiedonannossa komissio korosti, 
että kaikkien unionin politiikkojen olisi 
tuettava ilmastoneutraaliustavoitetta ja että 
kaikkien alojen olisi kannettava kortensa 
kekoon ottaen samalla huomioon 
saastuttaja maksaa -periaatteen. 
Komission olisi tarkasteltava brexitin 
vaikutusta unionin yleiseen kykyyn 
vähentää kasvihuonepäästöjä ja covid-19-
pandemian jälkeistä taloudellista 
tilannetta sekä tarkasteltava uudelleen 
unionin vuoden 2030 ilmastotavoitetta 
kattavan jäsenvaltiokohtaisen 
vaikutustenarvioinnin perusteella ja ottaen 
huomioon analyysi komissiolle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2018/199936 mukaisesti toimitetuista 
yhdennetyistä kansallisista energia- ja 
ilmastosuunnitelmista sekä keskusteltava 
vuoden 2030 tavoitteesta, jonka mukaan 
päästöjä vähennetään 50–55 prosenttia 
vuoden 1990 tasoihin verrattuna. Jos se 
katsoo, että on tarpeen muuttaa vuodelle 
2030 asettua unionin tavoitetta, sen olisi 
tehtävä ehdotuksia Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle tämän asetuksen 
muuttamisesta asianmukaisesti. Lisäksi 
komission olisi vaikutusten arvioinnin 
tuloksen perusteella 30 päivään kesäkuuta 
2021 mennessä arvioitava, miten unionin 
lainsäädäntöä, jolla kyseinen tavoite 
pannaan täytäntöön, olisi muutettava, jotta 
saavutettaisiin ehdotettu 50 prosentin 
päästövähennykset vuoteen 1990 
verrattuna.

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

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

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 kumoamisesta 
(EUVL L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Tarkistus 143
András Gyürk, Edina Tóth

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Lisäksi komission olisi vaikutusten 
arvioinnin tulosten perusteella 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä arvioitava, miten 
unionin lainsäädäntöä, jolla kyseinen 
tavoite pannaan täytäntöön, olisi 
muutettava, jotta saavutettaisiin noin 50:n, 
mutta ei yli 55 prosentin 
päästövähennykset vuoteen 1990 
verrattuna.

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

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

Or. en

Tarkistus 144
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

että kaikkien unionin politiikkojen olisi 
tuettava ilmastoneutraaliustavoitetta ja että 
kaikkien alojen olisi kannettava kortensa 
kekoon. Komission olisi syyskuuhun 2020 
mennessä tarkasteltava uudelleen unionin 
vuoden 2030 ilmastotavoitetta kattavan 
vaikutustenarvioinnin perusteella ja ottaen 
huomioon analyysi komissiolle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2018/199936 mukaisesti toimitetuista 
yhdennetyistä kansallisista energia- ja 
ilmastosuunnitelmista sekä tutkittava 
vaihtoehtoja uudeksi vuoden 2030 
tavoitteeksi, jonka mukaan päästöjä 
vähennetään vuoden 1990 tasoihin 
verrattuna. Jos se katsoo, että on tarpeen 
muuttaa vuodelle 2030 asettua unionin 
tavoitetta, sen olisi tehtävä ehdotuksia 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tämän asetuksen muuttamisesta 
asianmukaisesti. Lisäksi komission olisi 30 
päivään kesäkuuta 2021 mennessä 
arvioitava, miten unionin lainsäädäntöä, 
jolla kyseinen tavoite pannaan täytäntöön, 
olisi muutettava, jotta saavutettaisiin uusi 
vuoteen 2030 ulottuva ilmastotavoite.

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

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

Or. en
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Tarkistus 145
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Komissio tarkastelee 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä uudelleen ja 
ehdottaa tarvittaessa tarkistettavaksi 
kaikkia politiikkoja ja välineitä, joilla on 
merkitystä unionin vuoden 2030 
ilmastotavoitteen saavuttamisen ja 2 
artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliutta koskevan tavoitteen 
saavuttamisen kannalta. Unionin nostetut 
tavoitteet edellyttävät, että EU:n 
päästökauppajärjestelmä on 
tarkoituksenmukainen, minkä vuoksi 
komissio tarkastelee nopeasti 
päästökauppadirektiiviä ja vahvistaa sen 
nojalla innovointirahastoa, jotta voidaan 
luoda lisää taloudellisia kannustimia 
uudelle teknologialle, edistää kasvua, 
kilpailukykyä, tukea puhtaalle 
teknologialle ja samalla varmistaa, että 
innovointirahaston vahvistaminen edistää 
oikeudenmukaista siirtymistä.

Or. en

Tarkistus 146
András Gyürk, Hildegard Bentele, Edina Tóth

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) EU:n laajuisen vuoden 2030 
päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi 
kunkin jäsenvaltion on saavutettava 
vähintään sama päästöjen vähimmäistaso 
vuoteen 2030 mennessä verrattuna 
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vuoden 1990 tasoon. Kunkin jäsenvaltion 
on hyväksyttävä kansallinen 
päästövähennystavoite, jonka avulla EU 
vahvistaa jäsenvaltioiden 
päästövähennystoimien lähentymistä 
ilmastoneutraaliutta koskevan tavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä 
oikeudenmukaisemmalla tavalla 
perustuen tasapainoisempaan taakan 
jakamiseen jäsenvaltioiden välillä.

Or. en

Tarkistus 147
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, 
Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas 
Tobé, Ivan Štefanec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Komission olisi myös arvioitava, 
missä määrin kansainvälisten 
markkinamekanismien käyttö voisi 
edistää EU:n ja jäsenvaltioiden 
tavoitteiden saavuttamista 
kustannustehokkaasti. Jos se pitää sitä 
tarpeellisena, sen olisi esitettävä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ehdotuksia tämän asetuksen, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2018/842 
muuttamisesta.

Or. en

Tarkistus 148
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
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Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Sen varmistamiseksi, että unioni ja 
kaikki jäsenvaltiot pyrkivät yhdessä 
saavuttamaan ilmastoneutraaliutta 
koskevan tavoitteen viimeistään vuoteen 
2050 mennessä, ja kaikkien sosiaalisten ja 
taloudellisten toimijoiden ja koko väestön 
ennakoitavuuden ja luottamuksen 
varmistamiseksi komission olisi arvioitava 
EU:n ilmastotavoitteen asettamisen 
vaihtoehtoja vuodeksi 2040 ja esitettävä 
tätä koskevat lainsäädäntöehdotukset 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 149
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Komission olisi lisäksi 
varmistettava, että teollisuudella on 
riittävät valmiudet siirtyä merkittävästi 
kohti ilmastoneutraaliutta ja erittäin 
kunnianhimoisia 2030- ja 2040-tavoitteita 
perusteellisen sääntelykehyksen ja 
haasteisiin suhteutettujen taloudellisten 
resurssien avulla. Tätä sääntely- ja 
rahoituskehystä olisi arvioitava 
säännöllisesti ja mukautettava tarvittaessa 
hiilivuodon, teollisuuden sulkemisen, 
työpaikkojen menetyksen ja epäreilun 
kansainvälisen kilpailun estämiseksi.
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Or. en

Tarkistus 150
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Jotta unioni ja jäsenvaltiot 
saavuttaisivat vuoteen 2030 mennessä 
ilmastotavoitteen ja viimeistään vuoteen 
2050 mennessä ilmastoneutraaliuden, 
unionin olisi jatkettava työtään kohti 
vahvaa kestävää biopohjaista taloutta 
erityisesti tehostamalla ponnistelujaan 
fossiilisten polttoaineiden käytön ja 
energiatukien asteittaiseksi poistamiseksi 
käytöstä.

Or. en

Tarkistus 151
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 c) Komissio on laatinut ja hyväksynyt 
useita energia-alan lainsäädäntöaloitteita, 
jotka koskevat erityisesti uusiutuvaa 
energiaa ja energiatehokkuutta, myös 
rakennusten energiatehokkuutta. Nämä 
aloitteet muodostavat paketin, joka 
kuuluu energiatehokkuuden 
ensisijaisuutta koskevaan yleisaiheeseen 
ja unionin maailmanlaajuiseen 
johtoasemaan uusiutuvien 
energialähteiden alalla. Nämä aloitteet 
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olisi otettava huomioon vuonna 2050 
asetetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamista koskevassa kansallisessa 
pitkän aikavälin edistyksessä, jotta 
varmistetaan erittäin energiatehokas 
uusiutuviin energialähteisiin perustuva 
energiajärjestelmä ja uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen unionissa.

Or. en

Tarkistus 152
Markus Buchheit, Guido Reil

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 153
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Sen varmistamiseksi, että unioni ja 
jäsenvaltiot pysyvät aikataulussa 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa ja sopeutumisen 
edistämisessä, komission olisi arvioitava 
edistymistä säännöllisesti. Jos 
jäsenvaltioiden yhteinen edistyminen 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa tai sopeutumisessa on 
riittämätöntä tai unionin toimenpiteet eivät 
ole ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia 
tai riittäviä sopeutumiskyvyn 
parantamiseksi, häiriönsietokyvyn 
vahvistamiseksi tai alttiuden 
vähentämiseksi, komission olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
perussopimusten mukaisesti. Tätä olisi 
sovellettava myös toimenpiteisiin, jotka on 
suunniteltu osana covid-19-pandemian 
taloudellista elpymistä sekä EU:n että 
jäsenvaltioiden tasolla. Komission 
tiedonannossa ”Euroopan h-hetki: 
korjaamalla ja kehittämällä parempaa 
seuraavalle sukupolvelle” kuvailtiin 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa 
Euroopan kasvustrategiaksi, minkä 
vuoksi komissio ja jäsenvaltiot 
varmistavat, että kaikki talouden 
elpymiseen tähtäävät toimenpiteet on 
suunnattu ilmastoneutraaliutta koskevan 
tavoitteen mukaisesti. Komission olisi 
myös arvioitava säännöllisesti 
asiaankuuluvia kansallisia toimenpiteitä ja 
annettava suosituksia, jos se katsoo, että 
jäsenvaltion toimenpiteet eivät ole 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
riittäviä parantamaan sopeutumiskykyä, 
vahvistamaan häiriönsietokykyä ja 
vähentämään alttiutta ilmastonmuutokselle.
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Or. en

Tarkistus 154
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, 
Ivan Štefanec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 155
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
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Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 156
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Sen varmistamiseksi, että unioni ja 
jäsenvaltiot pysyvät aikataulussa 
ilmastoneutraaliustavoitteen 

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

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

Or. es

Tarkistus 157
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Unionilla olisi oltava 
riippumatonta tieteellistä asiantuntemusta 
edustava elin, joka antaa neuvoja ja arvioi 
unionin ilmastotoimien edistymistä. 
Komission olisi perustettava riippumaton 
Euroopan ilmastonmuutospaneeli 
(EPCC), joka vastaa 
ilmastonmuutospolitiikan arvioinnista ja 
suositusten antamisesta. EPCC:n olisi 
harjoitettava toimintaansa täysin 
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riippumattomasti komissiosta, ja sen 
kokoonpanon olisi oltava 
sukupuolijakaumaltaan tasa-arvoinen. 
Sen olisi koostuttava tutkijoista, jotka 
valitaan niiden ilmastonmuutosalan 
kokemusten perusteella, joiden 
tarkoituksena on analysoida vuosittain 
kasvihuonekaasupäästöjen vähenemistä 
unionissa ja kaikissa jäsenvaltioissa, jotta 
voidaan taata ajan mittaan tapahtuva 
väheneminen. Asiantuntijaryhmän olisi 
myös neuvottava komissiota arvioimaan 
kansallisen ja unionin edistymisen 
johdonmukaisuutta ja toimenpiteitä, joilla 
pyritään saavuttamaan 
ilmastoneutraaliutta koskeva tavoite 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä ja 
täyttämään Pariisin sopimuksen mukaiset 
unionin sitoumukset.

Or. en

Tarkistus 158
Markus Buchheit, Guido Reil

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.



PE653.722v01-00 90/188 AM\1206925FI.docx

FI

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

Or. en

Tarkistus 159
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

avustettava komissiota tarpeen mukaan 
vuosittaisen työohjelmansa mukaisesti. 
Komissio avustaa jäsenvaltioita 
luotettavien, johdonmukaisten ja 
vertailukelpoisten tietojen keräämisessä.

Or. es

Tarkistus 160
Markus Pieper, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, 
Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Komission olisi varmistettava 
vakuuttava ja objektiivinen arviointi, joka 
perustuu ajantasaisiin tieteellisiin, teknisiin 
ja sosioekonomisiin tuloksiin ja edustaa 
laajaa riippumatonta asiantuntemusta, ja 
perustettava arviointinsa asiaankuuluviin 
tietoihin, mukaan lukien jäsenvaltioiden 
toimittamat ja raportoimat tiedot, Euroopan 
ympäristökeskuksen raportit, paras 
käytettävissä oleva tieteellinen näyttö, 
myös IPCC:n raportit, Pariisin 
sopimuksen 14 artiklan mukaiset 
viimeisimmät tilannekatsaukset ja 
UNFCC:n raportit. Komissio on 
sitoutunut selvittämään, miten julkinen 
sektori voi käyttää EU:n 
luokitusjärjestelmää Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman yhteydessä, ja 
arviointiin olisi sisällyttävä tiedot unionin 
ja jäsenvaltioiden tekemistä ympäristön 
kannalta kestävistä sijoituksista asetuksen 
(EU) 2020/… [luokitusjärjestelmäasetus] 
mukaisesti, kun nämä tiedot ovat 
käytettävissä. Komission olisi käytettävä 
eurooppalaisia ja maailmanlaajuisia 
tilastoja ja tietoja, jos niitä on saatavilla, ja 
pyrittävä hankkimaan asiantuntijoiden 
suorittama tarkastus. Euroopan 
ympäristökeskuksen olisi avustettava 
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komissiota tarpeen mukaan vuosittaisen 
työohjelmansa mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 161
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 162
Miapetra Kumpula-Natri, Niels Fuglsang

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Koska siirtyminen kohti 
hiilineutraaliutta edellyttää valtavien 
investointimäärien käyttöönottoa, unionin 
hiilibudjetin asettaminen (kumulatiiviset 
hiilidioksidipäästöt) selkeyttää 
ilmastotavoitteita edelleen ja parantaa 
ennustettavuutta eri sidosryhmille ja 
sijoittajille.

Or. en

Tarkistus 163
Markus Buchheit, Guido Reil

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 164
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(20) Koska kansalaisilla ja yhteisöillä on 
merkittävä rooli siirtymisessä 
ilmastoneutraaliuteen, olisi edistettävä 
kansalaisten ja yhteiskunnan vahvaa 
osallistumista ilmastotoimiin paikallisella, 
alueellisella ja kansallisella tasolla. 
Komission olisi sen vuoksi tehtävä 
yhteistyötä yhteiskunnan kaikkien osien ja 
sidosryhmien, mukaan lukien 
ammattiliitot, akateemiset ja 
tutkimuslaitokset sekä teollisuus, kanssa, 
jotta ne voivat ja niillä on valmiudet 
toteuttaa toimia ilmastoneutraalin ja 
ilmastonmuutoksen kestävän yhteiskunnan 
hyväksi, muun muassa käynnistämällä 
eurooppalainen ilmastosopimus.

Or. en

Tarkistus 165
András Gyürk, Edina Tóth

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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auttaa arvioimaan toimenpiteiden 
johdonmukaisuutta ja edistymistä 
ilmastoneutraaliustavoitteen suhteen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
kehityspolku kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjen saattamiseksi nollatasolle 
unionissa vuoteen 2050 mennessä. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja 
että nämä kuulemiset toteutetaan 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti37. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.
_________________
37 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Tarkistus 166
Markus Buchheit, Guido Reil

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta voidaan taata ennakoitavuus 
ja luottamus kaikkien talouden 
toimijoiden kannalta, mukaan lukien 
yritykset, työntekijät, sijoittajat ja 

Poistetaan.
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kuluttajat, varmistaa, että siirtyminen 
ilmastoneutraaliuteen on 
peruuttamatonta, varmistaa päästöjen 
asteittainen vähentäminen ajan mittaan ja 
auttaa arvioimaan toimenpiteiden 
johdonmukaisuutta ja edistymistä 
ilmastoneutraaliustavoitteen suhteen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
kehityspolku kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjen saattamiseksi nollatasolle 
unionissa vuoteen 2050 mennessä. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja 
että nämä kuulemiset toteutetaan 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti37. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.
_________________
37 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Tarkistus 167
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta voidaan taata ennakoitavuus 
ja luottamus kaikkien talouden 
toimijoiden kannalta, mukaan lukien 
yritykset, työntekijät, sijoittajat ja 
kuluttajat, varmistaa, että siirtyminen 
ilmastoneutraaliuteen on 
peruuttamatonta, varmistaa päästöjen 
asteittainen vähentäminen ajan mittaan ja 
auttaa arvioimaan toimenpiteiden 
johdonmukaisuutta ja edistymistä 
ilmastoneutraaliustavoitteen suhteen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
kehityspolku kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjen saattamiseksi nollatasolle 
unionissa vuoteen 2050 mennessä. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja 
että nämä kuulemiset toteutetaan 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti37. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 168
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Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta voidaan taata ennakoitavuus ja 
luottamus kaikkien talouden toimijoiden 
kannalta, mukaan lukien yritykset, 
työntekijät, sijoittajat ja kuluttajat, 
varmistaa, että siirtyminen 
ilmastoneutraaliuteen on peruuttamatonta, 
varmistaa päästöjen asteittainen 
vähentäminen ajan mittaan ja auttaa 
arvioimaan toimenpiteiden 
johdonmukaisuutta ja edistymistä 
ilmastoneutraaliustavoitteen suhteen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
kehityspolku kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjen saattamiseksi nollatasolle 
unionissa vuoteen 2050 mennessä. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja 
että nämä kuulemiset toteutetaan 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti37. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

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

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

Tarkistus 169
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta voidaan taata ennakoitavuus ja 
luottamus kaikkien talouden toimijoiden 
kannalta, mukaan lukien yritykset, 
työntekijät, sijoittajat ja kuluttajat, 
varmistaa, että siirtyminen 
ilmastoneutraaliuteen on peruuttamatonta, 
varmistaa päästöjen asteittainen 
vähentäminen ajan mittaan ja auttaa 
arvioimaan toimenpiteiden 
johdonmukaisuutta ja edistymistä 
ilmastoneutraaliustavoitteen suhteen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
kehityspolku kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjen saattamiseksi nollatasolle 
unionissa vuoteen 2050 mennessä. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja 
että nämä kuulemiset toteutetaan 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti37. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asiantuntijoilla on 

(21) Jotta voidaan taata ennakoitavuus ja 
luottamus kaikkien talouden toimijoiden 
kannalta, mukaan lukien yritykset, 
työntekijät, ammattiliitot, sijoittajat ja 
kuluttajat, varmistaa, että siirtyminen 
ilmastoneutraaliuteen on peruuttamatonta, 
varmistaa päästöjen asteittainen 
vähentäminen ajan mittaan ja auttaa 
arvioimaan toimenpiteiden 
johdonmukaisuutta ja edistymistä 
ilmastoneutraaliustavoitteen suhteen, 
komission olisi EPCC:n antama neuvonta 
huomioon ottaen arvioitava 
mahdollisuuksia rakentaa ja suunnitella 
kehityspolku kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjen saattamiseksi nollatasolle 
unionissa viimeistään vuoteen 2050 
mennessä ja annettava 
lainsäädäntöehdotus Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle aiheesta.
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järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

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

Or. en

Tarkistus 170
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta voidaan taata ennakoitavuus ja 
luottamus kaikkien talouden toimijoiden 
kannalta, mukaan lukien yritykset, 
työntekijät, sijoittajat ja kuluttajat, 
varmistaa, että siirtyminen 
ilmastoneutraaliuteen on peruuttamatonta, 
varmistaa päästöjen asteittainen 
vähentäminen ajan mittaan ja auttaa 
arvioimaan toimenpiteiden 
johdonmukaisuutta ja edistymistä 
ilmastoneutraaliustavoitteen suhteen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
kehityspolku kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjen saattamiseksi nollatasolle 
unionissa vuoteen 2050 mennessä. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja 
että nämä kuulemiset toteutetaan 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti37. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 

(21) Jotta voidaan taata ennakoitavuus ja 
luottamus kaikkien talouden toimijoiden 
kannalta, mukaan lukien yritykset, 
työntekijät, sijoittajat ja kuluttajat, 
varmistaa, että siirtyminen kohti 
kasvihuonekaasujen nettopäästöttömyyttä 
on peruuttamatonta, varmistaa päästöjen 
asteittainen vähentäminen ajan mittaan ja 
auttaa arvioimaan toimenpiteiden 
johdonmukaisuutta ja edistymistä 
ilmastoneutraaliustavoitteen suhteen, 
kehityspolku vuoden 2030 
ilmastotavoitteelle ja kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjen saattamiseksi nollatasolle 
tulisi esittää komission ehdotuksessa, 
jonka Euroopan parlamentin ja 
neuvoston hyväksyvät tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä. 
Ennustettavuuden ja luottamuksen vuoksi 
on erityisen tärkeää, että komissio 
hyväksyy säännöllisesti unionin 
etenemissuunnitelman, josta käy ilmi, 
miten nopeasti kaikki talouden alat ja 
yksittäiset alat voisivat vähentää 
päästöjään vuoden 2030 ja 
nollapäästötavoitteiden mukaisesti. Tämä 
unionin etenemissuunnitelma olisi 
yhdenmukaistettava edellä kuvatun 
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valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

unionin etenemissuunnitelman kanssa.

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

Or. en

Tarkistus 171
Markus Buchheit, Guido Reil

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Koska komissio on sitoutunut 
paremman lainsäädännön periaatteisiin, 
unionin välineissä olisi pyrittävä 
johdonmukaisuuteen 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten 
kanssa. Järjestelmän, jolla mitataan 
edistymistä kohti 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamista sekä toteutettujen 
toimenpiteiden johdonmukaisuutta 
kyseisen tavoitteen kanssa, olisi 
perustuttava asetuksessa (EU) 2018/1999 
vahvistettuun hallintokehykseen ja oltava 
johdonmukainen sen kanssa. Erityisesti 
säännöllisen raportoinnin järjestelmässä 
ja komission arvioinnissa ja raportoinnin 
perusteella toteutettavien toimien 
jaksottamisessa olisi noudatettava 
asetuksessa (EU) 2018/1999 
jäsenvaltioille asettuja vaatimuksia 
tietojen ja kertomusten toimittamisesta. 
Sen vuoksi asetusta (EU) 2018/1999 olisi 
muutettava ilmastoneutraaliustavoitteen 
sisällyttämiseksi asiaa koskeviin 

Poistetaan.
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säännöksiin.

Or. en

Tarkistus 172
Markus Buchheit, Guido Reil

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Ilmastonmuutos on 
lähtökohtaisesti rajat ylittävä haaste, ja 
unionin tasolla tarvitaan koordinoituja 
toimia, joilla täydennetään ja vahvistetaan 
tehokkaasti kansallisia politiikkoja. 
Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa yksin tämän asetuksen 
tavoitetta, joka on ilmastoneutraaliuden 
toteuttaminen unionissa vuoteen 2050 
mennessä, vaan se voidaan asetuksen 
laajuuden ja vaikutusten vuoksi 
paremmin saavuttaa unionin tasolla, joten 
unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 
artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 173
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Hildegard Bentele, Ivan Štefanec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(23 a) Hyvin toimivat energian 
sisämarkkinat ovat tärkeä osa 
energiakäännettä, ja ne auttavat 
tekemään siitä taloudellisesti kannattavia. 
Älykkäiden ja digitaalisten sähkö- ja 
kaasuverkkojen kehittäminen on siksi 
asetettava etusijalle monivuotisessa 
rahoituskehyksessä (TEN-verkot 
Verkkojen Eurooppa -välineen kanssa). 
Covid-19:n elvytysohjelmien on myös 
tuettava ylikansallisten energiaverkkojen 
kehittämistä. Tarvitaan tehokkaita ja 
nopeita päätöksentekomenettelyjä 
kansainvälisen verkon kehityksen 
tukemiseksi erityisesti tulevaisuuteen 
suuntautuvassa ja vety-yhteensopivassa 
kaasuinfrastruktuurissa.

Or. en

Tarkistus 174
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Unionin täysin tehokkaalla 
ilmastopolitiikalla olisi puututtava 
hiilivuotoon ja kehitettävä asianmukaisia 
välineitä ja mekanismeja mahdollisen 
hiilivuodon torjumiseksi, myös unionin 
standardin ja teollisuuden 
edelläkävijöiden kannustamiseksi.

Or. en

Tarkistus 175
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) EU:n ilmastopolitiikalla ja 
lainsäädäntökehyksellä olisi edistettävä 
metsitystä ja kestävää metsänhoitoa 
kaikkialla unionissa jakamalla parhaita 
käytäntöjä, teollista tietämystä ja 
innovointia.

Or. en

Tarkistus 176
Martin Hojsík, Fredrick Federley, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Unionin kulutuksen 
ilmastojalanjälki on olennainen väline 
unionin ilmastotavoitteiden yleisen 
johdonmukaisuuden parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 177
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 b) Euroopan allianssit, erityisesti 
akku- ja vetyalalla, ovat erittäin tärkeitä: 
Ne ovat Euroopan tasolla koordinoituja ja 
tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia 
covid-19-pandemian jälkeisiin alueellisiin 
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elvytysprosesseihin ja onnistuneeseen 
rakennemuutokseen. Lakisääteisten 
vaatimusten on luotava puitteet 
ilmastoystävällisen liikkuvuuden ja 
energiantuotannon innovaatioille. Näiden 
liittojen olisi saatava asianmukaista tukea 
ja rahoitusta, ja niiden olisi myös oltava 
osa tulevaa ulko- ja naapuruuspolitiikkaa 
sekä kauppasopimuksia.

Or. en

Tarkistus 178
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 b) Täysin tehokkaalla unionin 
ilmastopolitiikalla olisi puututtava 
hiilivuotoon ja kehitettävä asianmukaiset 
välineet, kuten hiilitullimekanismi, jotta 
unioni selviytyisi siitä ja jotta voidaan 
suojella standardejamme ja 
teollisuutemme edelläkävijöitä.

Or. en

Tarkistus 179
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 180
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tässä asetuksessa vahvistetaan yleiset 
oikeudelliset puitteet, jotka kattavat kaikki 
voimassa olevat ja tulevat lait ja asetukset, 
kasvihuonekaasupäästöjen 
peruuttamattomalle ja nopealle 
vähentämiselle luonnollisten tai muiden 
nielujen aikaansaamien poistumien 
lisäämiselle unionissa ja unionin yleiselle 
hiilestä irtautumiselle, jolla edistetään 
ilmastoneutraaliuden sitovaa tavoitetta 
unionissa viimeistään vuoteen 2050 
mennessä Pariisin sopimuksen 2 
artiklassa vahvistettujen pitkän aikavälin 
lämpötilatavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 181
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tässä asetuksessa vahvistetaan puitteet 
kasvihuonekaasupäästöjen nopealle ja 
peruuttamattomalle vähentämiselle ja 
luonnollisten nielujen aikaansaamien 
poistumien lisäämiselle unionissa Pariisin 
sopimuksen 2 artiklassa vahvistettujen 
pitkän aikavälin lämpötilatavoitteiden 
saavuttamiseksi ja luodaan puitteet 
Pariisin sopimuksen 7 artiklassa 
vahvistetun maailmanlaajuisen 
sopeutumistavoitteen saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistus yhdistää komission ehdotuksen kaksi ensimmäistä kohtaa yhdeksi.

Tarkistus 182
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tässä asetuksessa vahvistetaan 
ensisijaisesti puitteet 
kasvihuonekaasupäästöjen 
peruuttamattomalle ja asteittaiselle 
vähentämiselle ja toiseksi luonnollisten 
nielujen aikaansaamien poistumien 
lisäämiselle unionissa ja kaikissa sen 
jäsenvaltioissa.

Or. es



PE653.722v01-00 108/188 AM\1206925FI.docx

FI

Tarkistus 183
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa ilmastonmuutos 
tunnustetaan kollektiiviseksi haasteeksi, 
joka edellyttää oikeudenmukaiseen ja 
oikeudenmukaiseen siirtymiseen 
perustuvia yhteisiä ratkaisuja. 
Oikeudenmukaisuuden hengessä kaikki 
osallistuvat tähän haasteeseen, ja 
suurimmat saastuttajat osallistuvat siihen 
eniten.

Or. en

Tarkistus 184
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Komission ehdotuksen tämä kohta on yhdistetty ensimmäiseen kohtaan.

Tarkistus 185
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 186
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tässä asetuksessa esitetään sitova tavoite 
ilmastoneutraaliuden toteuttamiselle 
unionissa viimeistään vuoteen 2050 
mennessä Pariisin sopimuksen 2 artiklassa 
asetetun pitkän aikavälin 
lämpötilatavoitteiden saavuttamiseksi, ja 
siinä säädetään puitteista, joiden avulla 
voidaan edistyä Pariisin sopimuksen 7 
artiklassa vahvistetun maailmanlaajuisen 
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sopeutumistavoitteen saavuttamisessa. sopeutumistavoitteen saavuttamisessa 
ottaen samalla huomioon työvoiman 
oikeudenmukaisen muutoksen sekä 
Pariisin sopimuksen johdannossa 
vahvistettujen ihmisarvoisen työn ja 
laadukkaiden työpaikkojen luomisen 
välttämättömyyden.

Or. en

Tarkistus 187
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 188
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa esitetään sitova tavoite 
ilmastoneutraaliuden toteuttamiselle 
unionissa vuoteen 2050 mennessä Pariisin 
sopimuksen 2 artiklassa asetetun pitkän 

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

sopimuksen 2 artiklassa asetetun pitkän 
aikavälin lämpötilatavoitteen 
saavuttamiseksi, ja siinä säädetään 
puitteista, joiden avulla voidaan edistyä 
Pariisin sopimuksen 7 artiklassa 
vahvistetun maailmanlaajuisen 
sopeutumistavoitteen saavuttamisessa.

Or. es

Tarkistus 189
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 190
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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luonnollisten tai muiden nielujen 
aikaansaamiin poistumiin.

Or. en

Tarkistus 191
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 192
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 193
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Määritelmä

- ’ilmastoneutraaliudella’ tarkoitetaan 
kasvihuonekaasupäästöjen nettomäärää 
unionissa niin, että voidaan saavuttaa 
tasapaino unionin sisäisten 
ihmisperäisten päästöjen ja 
kasvihuonekaasujen luonnonnielujen 
poistumien välillä unionissa;

Or. en

Tarkistus 194
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2 Ilmastoneutraaliustavoite 2 Ympäristö- ja ilmastopolitiikan 
tavoitteiden uudelleenarviointi

Or. en

Tarkistus 195
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2 Ilmastoneutraaliustavoite 2 Ilmastoneutraaliustavoite ja 
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välitavoitteet

Or. en

Tarkistus 196
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. EU:n jäsenvaltioiden ja EU:n 
toimielinten politiikoissa on jo jonkin 
aikaa keskitytty kasvihuonekaasujen 
suurimpaan mahdolliseen vähentämiseen 
”ilmastopolitiikan” puitteissa, jota 
voidaan kuvata olennaisilta osin 
ideologiseksi ja joka on saavutettava 
ensisijaisesti taloudellisella interventiolla 
vapaassa markkinataloudessa ja 
kieltopolitiikalla. Painopiste on 
siirtymässä yhä enemmän kohti 
merkittäviä vähennystavoitteita, joita ei 
voida tieteellisesti perustella, eikä niissä 
oteta huomioon minkäänlaisten 
suojatoimenpiteiden edellyttämiä 
taloudellisia edellytyksiä. 
Ympäristönsuojelu on mahdollista vain 
vapaassa yhteiskunnassa, joka tarjoaa 
teknistä innovatiivista voimaa ja 
tarvittavaa taloudellista suorituskykyä 
tämän toteuttamiseksi. Yhä useammin ei 
edes ekologisille näkökohdille anneta 
riittävästi tilaa. Esimerkiksi silloin, kun 
akkujen louhinnan aiheuttamat 
ympäristövahingot uusiutuvan energian 
tuotannon edistämiseksi, jota politiikassa 
on tähän asti edistetty, siirretään 
Euroopan ulkopuolisiin maihin. Siksi on 
olennaisen tärkeää, että EU:n toimielimet 
ja niiden jäsenvaltiot tarkistavat, 
kyseenalaistavat ja tarvittaessa 
mukauttavat kaikkia nykyisiä politiikkoja 
COVID-19-pandemian jälkeen, kun 
talous on ollut ennennäkemättömän 
paineen alla. Näitä politiikkoja ovat 
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erityisesti edellä mainitut EU:n 
säännökset eli direktiivi 2003/87/EY 
(kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kauppa), asetus (EU) 2018/842 
(kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevat kansalliset tavoitteet), asetus 
(EU) 2018/841 (kasvihuonekaasujen 
kompensointi) ja asetus (EU) 2018/1999 
(energiaunionin hallintojärjestelmä ja 
ilmastonsuojelu), mutta myös 
loppupäässä direktiivi 2012/27/EU 
(energiatehokkuus), direktiivi (EU) 
2018/2001 (uusiutuvien energialähteiden 
käyttö) ja direktiivi 2010/31/EU 
(tehokkuuden parantaminen) ja 
tarvittaessa muut EU-asetukset. 
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, jonka 
syitä riippumattomien tutkijoiden on 
edelleen tutkittava, on oltava tulevan 
politiikan keskiössä.

Or. en

Tarkistus 197
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Unionin laajuiset unionin sisäiset 
ja unionissa säännellyt 
kasvihuonekaasupäästövähennykset ja 
nielupoistumien edistäminen on 
tasapainotettava viimeistään vuonna 2040, 
jolloin savutetaan kasvihuonekaasujen 
nettopäästöttömyys unionissa viimeistään 
kyseiseen päivämäärään mennessä ja 
negatiiviset päästöt sen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 198
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Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Unionin laajuiset unionissa 
säännellyt kasvihuonekaasujen päästöt ja 
poistumat on tasapainotettava unionissa 
mahdollisimman pian ja viimeistään 
vuonna 2050 ja siten on vähennettävä 
nettopäästöt nollaan kyseiseen 
päivämäärään mennessä. Kunkin 
jäsenvaltion on saavutettava 
nettopäästöttömyys viimeistään vuoteen 
2050 mennessä. Tämän päivämäärän 
jälkeen kasvihuonekaasujen poistumien 
on ylitettävä päästöt.

Or. en

Tarkistus 199
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 200
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 201
Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tammikuun 1 päivästä 2051 
alkaen kasvihuonekaasujen poistumien 
on ylitettävä päästöt unionissa ja kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 202
Miriam Dalli, Dan Nica

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla toteutettava tarvittavat 

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

toimenpiteet, jotta 1 kohdassa esitetty 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan saavuttaa 
yhteisesti ottaen huomioon, että on tärkeää 
edistää oikeudenmukaiseen siirtymään 
perustuvaa reilua etenemissuunnitelmaa, 
jossa otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
lähtökohdat, erot niiden siirtymissä niiden 
ensisijaisen saastuttavan teollisuuden 
mukaan sekä erot koossa tai 
maantieteellisissä sijainneissa. Tällä 
etenemissuunnitelmalla varmistetaan 
sosiaalista ja taloudellista suojelua ja 
yhteisvastuuta jäsenvaltioiden välillä. Siinä 
on annettava ohjeita siitä, miten unioni 
kokonaisuudessaan voi saavuttaa vuoden 
2030 päästövähennystavoitteen. Se 
sisältää myös vuoden 2040 
välipäästötavoitteet, jotka perustuvat 
avoimeen ja määrällisesti mitattavissa 
olevaan vaikutustenarviointiin ja vahvaan 
hallintokehykseen.

Or. en

Tarkistus 203
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla toteutettava tarvittavat toimenpiteet, 
jotta 1 kohdassa esitetty 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan saavuttaa 
itsenäisesti ja yhteisesti ottaen huomioon 
tarve minimoida fossiilisten resurssien 
käyttö. Sosiaalisen ja taloudellisen 
yhteenkuuluvuuden sekä haavoittuvassa 
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olevien unionin kansalaisten suojelun 
sekä sen, että on tärkeää edistää 
oikeudenmukaisuutta, yhteisvastuuta ja 
oikeudenmukaista siirtymää 
jäsenvaltioiden välillä ottaen huomioon 
jäsenvaltioiden erilaiset lähtökohdat.

Or. en

Tarkistus 204
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 205
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta 1 kohdassa esitetty 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan saavuttaa 

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

yhteisesti ottaen huomioon, että on tärkeää 
edistää taloudellista kehitystä, 
maailmanlaajuista kilpailukykyä, 
oikeudenmukaisuutta ja yhteisvastuuta 
jäsenvaltioiden välillä.

Or. en

Tarkistus 206
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 207
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta 1 kohdassa esitetty 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan saavuttaa 

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

unionissa ja kaikissa jäsenvaltioissa 
ottaen huomioon, että on tärkeää edistää 
oikeudenmukaisuutta ja yhteisvastuuta 
jäsenvaltioiden välillä.

Or. en

Tarkistus 208
András Gyürk, Edina Tóth

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 209
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 210
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio laatii vuoteen 2023 
mennessä menetelmän, jonka avulla 
voidaan laskea hiilipoistumien 
ilmastonmuutoksen 
hillitsemismahdollisuudet, ja ehdottaa 
tältä pohjalta sääntelykehystä, jossa 
asetetaan poistamistavoitteet ja 
täsmennetään hiilipoistumien sertifiointia 
ja kirjanpitoa koskevat säännöt.

Or. en

Tarkistus 211
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 212
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. 2 artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
tavoitteen mukaisesti unionin koko 
talouden kattavia 
kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 
unionin sisällä vähintään 65 prosenttia 
vuoteen 1990 verrattuna.

Or. en

Tarkistus 213
Mohammed Chahim, Niels Fuglsang

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. 2 artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa 
asetuksen (EU) 2018/1999 2 artiklan 11 
kohdassa tarkoitettua vuoteen 2030 
ulottuvaa unionin ilmastotavoitetta 
muutetaan niin, että asetetaan 
päästövähennystavoitteeksi 65 prosenttia 
vuoteen 1990 verrattuna.
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joka on 50–55 prosenttia vuoteen 1990 
verrattuna. Jos komissio katsoo, että on 
tarpeen muuttaa kyseistä tavoitetta, se 
tekee asianmukaisesti ehdotuksia 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 214
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. 2 artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa 
asetuksen (EU) 2018/1999 2 artiklan 11 
kohdassa tarkoitettua vuoteen 2030 
ulottuvaa unionin ilmastotavoitetta 
muutetaan niin, että asetetaan 
päästövähennystavoitteeksi 55 prosenttia 
vuoteen 1990 verrattuna.

Or. en

Tarkistus 215
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Morten 
Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta



AM\1206925FI.docx 125/188 PE653.722v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

3. 2 artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa 
asetuksen (EU) 2018/1999 2 artiklan 11 
kohdassa tarkoitettua vuoteen 2030 
ulottuvaa unionin ilmastotavoitetta 
nostetaan niin, että päästövähennystavoite 
on 55 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna.

Or. en

Tarkistus 216
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 217
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komissio tarkastelee syyskuuhun 
2020 mennessä uudelleen asetuksen (EU) 
2018/1999 2 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettua vuoteen 2030 ulottuvaa 
unionin ilmastotavoitetta 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa ja 
tutkii vaihtoehtoja uudeksi vuodelle 2030 
asetettavaksi päästövähennystavoitteeksi, 
joka on 70 prosenttia vuoteen 1990 
verrattuna. Jos komissio katsoo, että on 
tarpeen muuttaa kyseistä tavoitetta, se 
tekee asianmukaisesti ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 218
Markus Pieper, Edina Tóth, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, 
Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tarkastelee syyskuuhun 
2020 mennessä uudelleen asetuksen (EU) 
2018/1999 2 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettua vuoteen 2030 ulottuvaa 
unionin ilmastotavoitetta 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa ja 
tutkii vaihtoehtoja uudeksi vuodelle 2030 

3. Komissio tarkastelee uudelleen 
asetuksen (EU) 2018/1999 2 artiklan 11 
kohdassa tarkoitettua vuoteen 2030 
ulottuvaa unionin ilmastotavoitetta 2 
artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen ja covid-19-
pandemian valossa ja tutkii vaihtoehtoja 
uudeksi vuodelle 2030 asetettavaksi 
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asetettavaksi päästövähennystavoitteeksi, 
joka on 50–55 prosenttia vuoteen 1990 
verrattuna. Jos komissio katsoo, että on 
tarpeen muuttaa kyseistä tavoitetta, se 
tekee asianmukaisesti ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

päästövähennystavoitteeksi, joka on 50 
prosenttia vuoteen 1990 verrattuna. 
Uudelleentarkastelu perustuu 
perusteelliseen vaikutustenarviointiin ja 
jäsenvaltiokohtaiseen jaotteluun, jossa 
otetaan huomioon covid-19:n vaikutus 
Euroopan talouteen ja kotitalouksiin, 
brexitin vaikutus ja tulevien 
toimenpiteiden mahdolliset sosiaaliset 
vaikutukset. Jos komissio katsoo, että on 
tarpeen muuttaa kyseistä tavoitetta, se 
tekee asianmukaisesti ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja esittää, 
miten kansainvälisten 
markkinamekanismien käyttö voi edistää 
EU:n ja jäsenvaltioiden tavoitteiden 
kustannustehokasta saavuttamista. 
Komission olisi myös pyrittävä 
samanaikaisesti kehittämään menetelmä 
joidenkin tuotteiden elinkaaripäästöjen 
laskemiseksi. Kolmansissa maissa 
toteutettavien hankkeiden osuuden olisi 
oltava vastuussa päästövähennyksistä, 
kun taas kaksinkertaista laskentaa olisi 
ehdottomasti vältettävä ja dokumentaation 
on oltava selkeää.

Or. en

Tarkistus 219
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

tutkimukseen, jossa otetaan huomioon 
taloudelliset, sosiaaliset, ilmastolliset ja 
poliittiset vaikutukset. Jos komissio 
katsoo, että on tarpeen ehdottaa uutta 
vuoden 2030 ilmastoa koskevaa tavoitetta, 
se tekee asianmukaisesti ehdotuksia 
asetusten 2018/1999 ja 2018/842 
muuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 220
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tällä asetuksella perustetaan 
ennen 30. kesäkuuta 2021 riippumaton 
Euroopan ilmastonmuutospaneeli 
(EPCC), joka vastaa 
ilmastonmuutospolitiikan arvioinnista ja 
suositusten antamisesta. EPCC seuraa ja 
arvioi edistymistä kohti vuoteen 2050 
ulottuvan ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamista unionissa sekä vuosien 
2030 ja 2040 välitavoitteiden 
saavuttamisessa. Komissio asettaa 
EPCC:n neuvot ja suositukset julkisesti 
saataville ja esittää nämä havainnot 
Euroopan parlamentille ja 
ministerineuvostolle kuuden kuukauden 
kuluessa niiden julkaisemisesta. Se esittää 
myös kaikki EPCC:n suositukset ja 
selvityksen siitä, miten se on ottanut 
neuvonnan huomioon, tai 
asianmukaisesti perustellun selvityksen 
siitä, miksi se ei ole tehnyt niin.

Or. en

Tarkistus 221
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio laatii viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta 2021 indikaattorin, 
jolla seurataan unionin ilmastojalanjäljen 
pienentämisen kehitystä Euroopan 
ympäristökeskuksen toimittamien tietojen 
perusteella. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2023 mennessä unionin 
ilmastojalanjälkeä ja tekee ehdotuksia sen 
pienentämiseksi siten, että se on Pariisin 
sopimuksen lämpötilatavoitteiden 
mukainen vuoteen 2030 mennessä.

Or. en

Tarkistus 222
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 223
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Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 224
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä, miten unionin 
lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön 
unionin vuoteen 2030 ulottuva tavoite, olisi 
muutettava, jotta voidaan saavuttaa 2 
artiklan 3 kohdan tarkistettu vuoden 2030 
tavoite ja saavuttaa 2 artiklan 1 kohdassa 
asetettu ilmastoneutraaliustavoite, ja 
toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, mukaan 
lukien lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen perussopimusten 
mukaisesti. Näillä toimenpiteillä on myös 
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mukaisesti. varmistettava ympäristön suojelu ja 
unionin ilmastoneutraaliutta edistävien 
alojen oikeudenmukainen vastuunjako. 
Komissio arvioi erityisesti vaihtoehtoja 
ilmailun ja meriliikenteen päästöjen 
mukauttamiseksi vuoden 2030 
tavoitteeseen ja vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, jotta 
nämä päästöt voidaan vähentää 
nettonollaan viimeistään vuoteen 2050 
mennessä, ja esittää sen mukaisesti 
lainsäädäntöehdotuksia.

Or. en

Tarkistus 225
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä saavuttaakseen 
1 kohdassa tarkoitetun 
nettopäästöttömyystavoitteen, miten 
kaikkea unionin lainsäädäntöä, jolla on 
merkitystä 3 kohdassa tarkoitetun unionin 
vuoteen 2030 ulottuvan tavoitteen 
kannalta, olisi muutettava. Komission 
arviointiin liitetään tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia.

Tässä kohdassa tarkoitettuun arviointiin 
on sisällyttävä 55 prosentin ja vähintään 
65 prosentin kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen vuoteen 2030 mennessä 
vuoteen 1990 verrattuna.

Or. en
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Tarkistus 226
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna 
Virkkunen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä, miten unionin 
lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön 
unionin vuoteen 2030 ulottuva tavoite, olisi 
muutettava, jotta voidaan saavuttaa 50 
prosentin päästövähennykset vuoteen 1990 
verrattuna ja saavuttaa 2 artiklan 1 
kohdassa asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite, ja harkitsee 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista, 
mukaan lukien lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen perussopimusten 
mukaisesti. Arvioidessaan tarvetta 
hyväksyä uusi lainsäädäntöehdotus 
voimassa olevan lainsäädännön ja 
politiikkojen tarkistamiseksi komissio 
ottaa huomioon sääntelyn 
johdonmukaisuuden ja vakauden, jotta 
voidaan säilyttää suotuisa ympäristö 
tuleville investoinneille.

Or. en

Tarkistus 227
Jerzy Buzek, Adam Jarubas

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä, miten unionin 
lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön 
unionin vuoteen 2030 ulottuva tavoite, olisi 
muutettava, jotta voidaan saavuttaa 50–55 
prosentin päästövähennykset vuoteen 1990 

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

verrattuna ja saavuttaa 2 artiklan 1 
kohdassa asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite, ja harkitsee 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista, 
mukaan lukien lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen perussopimusten 
mukaisesti. Arvioinnissa on otettava 
huomioon alemman tulotason 
jäsenvaltioiden olemassa olevien 
korvausmekanismien lisääminen 
suhteessa korkeampiin ilmastotavoitteisiin 
liittyvän taakan kasvuun.

Or. en

Tarkistus 228
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 229
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
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2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 230
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Morten 
Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 231
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä, miten unionin 
lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön 
unionin vuoteen 2030 ulottuva tavoite, olisi 
muutettava, jotta voidaan saavuttaa 70 
prosentin päästövähennykset vuoteen 1990 
verrattuna ja saavuttaa 2 artiklan 1 
kohdassa asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite, ja harkitsee 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista, 
mukaan lukien lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen perussopimusten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 232
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es
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Tarkistus 233
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio tutkii viimeistään 31 
päivänä toukokuuta 2023 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun ilmastoneutraaliutta 
koskevan tavoitteen ja yksityiskohtaisen 
vaikutustenarvioinnin perusteella 
vaihtoehtoja, joilla voidaan asettaa 
vuoteen 2040 ulottuva ilmastotavoite 
päästövähennyksille vuoteen 1990 
verrattuna, ja tekee tarvittaessa 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Tutkiessaan vuoden 2040 
ilmastotavoitteen vaihtoehtoja komissio 
ottaa huomioon 3 artiklan 3 kohdassa 
esitetyt perusteet. Vaikutustenarvioinnissa 
on arvioitava, miten tämän tavoitteen 
saavuttamisen kannalta merkityksellistä 
unionin lainsäädäntöä olisi muutettava.

Or. en

Tarkistus 234
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio tutkii viimeistään 30 
päivänä syyskuuta 2025 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun ilmastoneutraaliutta 



AM\1206925FI.docx 137/188 PE653.722v01-00

FI

koskevan tavoitteen ja perusteellisen 
vaikutustenarvioinnin perusteella 
vaihtoehtoja unionin 
päästövähennystavoitteen asettamiseksi 
vuodeksi 2040 ja tekee tarvittaessa 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Tutkiessaan vuoden 2040 
ilmastotavoitteen vaihtoehtoja komissio 
kuulee EPCC:tä ja ottaa huomioon 3 
artiklan 3 kohdassa säädetyt perusteet.

Or. en

Tarkistus 235
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio esittää viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta 2021 Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, 
jossa arvioidaan, miten kaikkea 
asiaankuuluvaa unionin lainsäädäntöä 
olisi muutettava, jotta varmistetaan 
julkisen ja yksityisen rahoituksen 
yhdenmukaisuus 2 artiklassa 
vahvistettujen unionin ilmastotavoitteiden 
kanssa.
4 b. Edellä 4 a kohdassa tarkoitettuun 
kertomukseen on sisällyttävä arvio 
unionin varoja ja välineitä koskevasta 
lainsäädännöstä, joka koskee niiden 
yhdenmukaisuutta tämän asetuksen 2 
artiklassa vahvistettujen unionin 
ilmastotavoitteiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 236
András Gyürk, Edina Tóth, Hildegard Bentele
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. EU:n laajuisen vuoden 2030 
päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi 
kunkin jäsenvaltion on saavutettava 
vähintään sama päästöjen vähimmäistaso 
vuoteen 2030 mennessä kuin vuoden 1990 
tasolla. Kunkin jäsenvaltion on 
hyväksyttävä kansallinen 
päästövähennystavoite, jonka avulla EU 
vahvistaa jäsenvaltioiden 
päästövähennystoimien lähentymistä 
ilmastoneutraaliutta koskevan tavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä 
oikeudenmukaisemmalla tavalla 
perustuen tasapainoisempaan taakan 
jakamiseen jäsenvaltioiden välillä.

Or. en

Tarkistus 237
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio laatii joulukuuhun 2025 
mennessä kattavan tutkimuksen, jossa 
otetaan huomioon taloudelliset, 
sosiaaliset, ilmastolliset ja poliittiset 
vaikutukset unionin ja 
maailmanlaajuisella tasolla. Jos komissio 
katsoo, että on tarpeen ehdottaa uutta 
vuoden 2030 ilmastotavoitetta, se tekee 
ehdotuksia asetusten 2018/1999 ja 
2018/842 muuttamiseksi vastaavasti ja 
muun unionin lainsäädännön 
muuttamiseksi siten, että edistetään 2 
artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliutta koskevan tavoitteen 
saavuttamista.
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Or. en

Tarkistus 238
Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos 2 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetut lainsäädäntöehdotukset 
koskevat aloja, jotka vaikuttavat 
jäsenvaltioiden ja/tai alueiden yhteyksiin, 
mukaan lukien eriste ja syrjäisimmät 
alueet, joiden ulkoinen liikkuvuus (sekä 
matkustajat että tavarat) perustuu 
yksinomaan ilmailu- ja/tai 
meriliikenteeseen, on otettava huomioon 
saaristoluonteen ulottuvuus ja näiden 
toimenpiteiden vaikutusta on arvioitava 
asianmukaisesti näiden perusteiden 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 239
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Arvioidessaan tarvetta hyväksyä 
uusi lainsäädäntöehdotus voimassa 
olevan lainsäädännön ja politiikkojen 
tarkistamiseksi komissio ottaa huomioon 
sääntelyn johdonmukaisuuden ja 
vakauden, jotta voidaan säilyttää suotuisa 
ympäristö tuleville investoinneille.

Or. en
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Perustelu

Ilmastoneutraaliutta koskevaa tavoitetta voidaan parhaiten tukea vakaalla poliittisella 
kehyksellä, jolla varmistetaan ennakoitava ja myönteinen investointiympäristö, joka 
mahdollistaa sujuvan ja kustannustehokkaan siirtymisen kohti ilmastoneutraaliutta. Näin 
varmistetaan teollisuuden sitoutuminen vuoden 2050 tavoitteeseen.

Tarkistus 240
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Komissio arvioi viimeistään 18 
kuukauden kuluttua vuoden 2040 
ilmastotavoitteen hyväksymisestä, miten 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
tarvittavaa unionin lainsäädäntöä olisi 
muutettava, ja harkitsee tarvittavien 
toimenpiteiden toteuttamista, mukaan 
lukien lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen, perussopimusten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 241
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. Komissio laatii vuoteen 2023 
mennessä hiilipoistojen sertifiointia 
koskevan sääntelykehyksen ja esittää 



AM\1206925FI.docx 141/188 PE653.722v01-00

FI

yksityiskohtaisesti säännöt, jotka koskevat 
unionin laajuisten päästöjen laskemista ja 
hiilidioksidin siirtoa rajojen yli ja alojen 
välillä.

Or. en

Tarkistus 242
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Alakohtaiset ilmastoneutraaliutta 
koskevat etenemissuunnitelmat

1. Komissio laatii vuoteen 2023 mennessä 
yhteisen menetelmän mukaisesti 
etenemissuunnitelmat talouden eri 
sektoreille auttaakseen näitä aloja 
edistämään ilmastoneutraaliutta koskevan 
tavoitteen saavuttamista viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä 2 artiklan 1 
kohdan mukaisesti.
2. Laatiessaan 1 kohdassa tarkoitettuja 
etenemissuunnitelmia komissio käy 
tiivistä vuoropuhelua asianomaisten 
alojen, toimialajärjestöjen, yritysten, 
ammattiliittojen ja tiedeyhteisön kanssa, 
jotta voidaan määrittää, miten ja mihin 
mennessä kukin toimiala voi vähentää 
päästöjään lähes nollaan, tunnistamalla 
esteet ja mahdollisuudet sekä teknologiset 
ratkaisut, joita olisi kehitettävä, ja 
investoinnit, jotka alalla olisi tehtävä.
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
alakohtaisten etenemissuunnitelmien on 
katettava päästövähennykset ja 
poistumien parannukset yksittäisillä 
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aloilla, mukaan lukien ainakin asetuksen 
(EU) 2018/1999 15 artiklan 4 kohdassa 
eritellyillä aloilla ja kaikilla muilla aloilla, 
joilla on merkitystä 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliutta koskevan 
tavoitteen saavuttamisessa.
4. Laatiessaan etenemissuunnitelmia 
komissio ottaa huomioon ainakin 
seuraavat perusteet:
a) sosioekonomiset vaikutukset;
b) kustannustehokkuus ja taloudellinen 
tehokkuus;
c) alan kilpailukyky maailmantaloudessa
d) unionin talouden kilpailukyky;
e) paras käytettävissä oleva tekniikka;
f) kunkin talouden alan 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämispotentiaali, josta käy ilmi 
niiden odotettu vaikutus 
ilmastoneutraaliutta koskevaan yleiseen 
tavoitteeseen;
g) toimettomuuden tai riittämättömien 
toimien sosiaaliset, taloudelliset ja 
ympäristökustannukset;
h) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus ja toimitusvarmuus;
i) oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu 
jäsenvaltioiden välillä ja niiden sisällä;
j) investointitarpeet ja -mahdollisuudet;
k) tarve varmistaa oikeudenmukainen ja 
sosiaalisesti tasapuolinen siirtymä;
l) kansainvälinen kehitys, toteutetut 
toimet ja maailmanlaajuiset 
edistysaskeleet Pariisin sopimuksen 
pitkän aikavälin tavoitteiden ja 
ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen perimmäisen tavoitteen 
saavuttamiseksi;
m) paras saatavilla oleva ja uusin 
tieteellinen näyttö, mukaan lukien 
EPCC:n ja IPCC:n tuoreimmat raportit.



AM\1206925FI.docx 143/188 PE653.722v01-00

FI

5. Nämä etenemissuunnitelmat otetaan 
huomioon laadittaessa alakohtaisia 
lainsäädäntöehdotuksia, joilla pyritään 
edistämään 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliutta koskevan 
tavoitteen saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 243
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
2 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b artikla
Euroopan ilmastonmuutospaneeli

1. Komissio perustaa 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä Euroopan 
ilmastonmuutospaneelin (EPCC), joka on 
riippumaton ilmastonmuutosta käsittelevä 
tieteellinen neuvoa-antava komitea, joka 
koostuu tutkijoista, jotka on valittu niiden 
ilmastoalan asiantuntemuksen 
perusteella. Euroopan parlamentin 
asiasta vastaava valiokunta vahvistaa 
valitut tutkijat kunkin ehdokkaan 
kuulemisen jälkeen.
2. Komissio varmistaa, että EPCC:n 
hallintorakenne ja kokoonpano 
varmistavat sen täydellisen tieteellisen 
riippumattomuuden ja 
riippumattomuuden, mukaan lukien 
unionin ja jäsenvaltioiden toimielimistä, 
elimistä ja virastoista sekä sen 
kokoonpanosta, että sukupuolten tasa-
arvoa kunnioitetaan.
3. EPCC:n on seurattava 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 
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unionissa ja jäsenvaltioissa ja arvioitava 
toimenpiteiden johdonmukaisuutta ja 
edistymistä, joita on saavutettu 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä ja 
Pariisin sopimuksen mukaisten unionin 
sitoumusten noudattamiseksi. Se antaa 
tarvittaessa suosituksia asianomaisille 
unionin toimielimille ja jäsenvaltioille.
4. EPCC raportoi 3 kohdan mukaiset 
havaintonsa vuosittain komissiolle, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 
EPCC varmistaa, että se noudattaa täysin 
avointa menettelyä ja että sen raportit 
ovat yleisön saatavilla.
5. EPCC julkaisee kuuden kuukauden 
kuluessa jokaisesta Pariisin sopimuksen 
14 artiklassa tarkoitetusta 
maailmanlaajuisesta tilannekatsauksesta 
kertomuksen 2 artiklassa vahvistettujen 
unionin ilmastotavoitteiden 
johdonmukaisuudesta tavoitteena 
rajoittaa lämpötilan nousu 1,5 
celsiusasteeseen esiteolliselta tasolta.
6. EPCC voi erityisestä pyynnöstä antaa 
tietoja ja suosituksia myös Euroopan 
parlamentille, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle, alueiden komitealle, 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, 
Euroopan oikeusasiamiehelle tai mille 
tahansa kansalliselle parlamentille.

Or. en

Tarkistus 244
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

3 artikla Poistetaan.
Kehityspolku ilmastoneutraaliuden 

saavuttamiseksi
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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.
2. Kehityspolun on alettava 2 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetusta vuoteen 2030 
ulottuvasta unionin ilmastotavoitteesta.
3. Asettaessaan kehityspolkua 1 kohdan 
mukaisesti komissio ottaa huomioon 
seuraavat seikat:
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;
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.
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Or. en

Tarkistus 245
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

3 Kehityspolku ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi

3 Delegoitu säädös

Or. en

Tarkistus 246
András Gyürk, Edina Tóth

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 247
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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 
mahdollisimman 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 
perusluonteiset päätökset, kuten 
päästövähennystavoitteiden asettaminen 
vuoteen 2030 mennessä tai sen jälkeen, 
ovat yksinomaan EU:n jäsenvaltioiden 
vastuulla ja siten myös Eurooppa-
neuvoston tasolla.

Or. en

Tarkistus 248
Michael Bloss
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 
uudelleen kuuden kuukauden kuluessa 

1. Komissio valmistelee ja toimittaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tavanomaista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen kehityspolun 31. joulukuuta 
2020 ja viimeistään kuuden kuukauden 
kuluessa kustakin Pariisin sopimuksen 14 
artiklassa tarkoitetusta maailmanlaajuisesta 
tilannekatsauksesta 2 artiklan 3 kohdassa 
vahvistetun unionin vuoden 2030 
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kustakin Pariisin sopimuksen 14 artiklassa 
tarkoitetusta maailmanlaajuisesta 
tilannekatsauksesta.

ilmastotavoitteen ja 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun kasvihuonekaasujen 
nettopäästöttömyyttä koskevan tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 249
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Nils Torvalds

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 arvioi 31. toukokuuta 
2023 mennessä tämän artiklan 3 
kohdassa vahvistettujen perusteiden 
perusteella rakenteen ja suunnittelun 
unionin tason kehityspolulle 2 artiklan 1 
kohdassa asetetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi ja tekee asiaa koskevan 
lainsäädäntöehdotuksen. Komissio 
tarkastelee kehityspolkua uudelleen 
viimeistään kuuden kuukauden kuluessa 
kustakin Pariisin sopimuksen 14 artiklassa 
tarkoitetusta maailmanlaajuisesta 
tilannekatsauksesta. Komissio tekee 
lainsäädäntöehdotuksen kehityspolun 
mukauttamiseksi, jos se katsoo sen 
aiheelliseksi uudelleentarkastelun 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 250
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel
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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 arvioi syyskuuhun 2025 
mennessä 3 kohdassa vahvistettujen 
perusteiden perusteella kahden vuoden 
välitavoitteiden perusteella vahvistetun 
unionin tason kehityspolun rakennetta ja 
suunnittelua koskevat vaihtoehdot 2 
artiklan 1 kohdassa asetetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi ja tekee tätä koskevan 
lainsäädäntöehdotuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Komissio 
tarkastelee kehityspolkua uudelleen sen 
perustamisen jälkeen kuuden kuukauden 
kuluessa kustakin Pariisin sopimuksen 14 
artiklassa tarkoitetusta maailmanlaajuisesta 
tilannekatsauksesta ja tekee tarvittaessa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
lainsäädäntöehdotuksen kehityspolun 
mukauttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 251
Marian-Jean Marinescu

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 joulukuuhun 2023 
mennessä kattavan tutkimuksen, joka 
perustuu tämän artiklan 3 kohdassa 
esitettyihin seikkoihin ja Pariisin 
sopimuksen 14 artiklassa tarkoitettuun 
ensimmäiseen maailmanlaajuiseen 
tilannekatsaukseen. Tämän tutkimuksen 
avulla komissio vahvistaa ehdotuksen, 
jolla perustetaan unionin tason 
kehityspolku 2 artiklan 1 kohdassa asetetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. 
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Komissio tarkastelee kehityspolkua 
uudelleen kuuden kuukauden kuluessa 
kustakin Pariisin sopimuksen 14 artiklassa 
tarkoitetusta maailmanlaajuisesta 
tilannekatsauksesta.

Or. en

Tarkistus 252
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

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 arvioi 3 kohdassa 
vahvistettujen kriteerien perusteella, onko 
mahdollistaa vahvistaa ohjeellinen 
unionin tason kehityspolku 2 artiklan 1 
kohdassa asetetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi ja tekee asiaa koskevan 
lainsäädäntöehdotuksen.

Or. en

Tarkistus 253
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

vahvistamalla unionin ja sen 
jäsenvaltioiden 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. es

Tarkistus 254
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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 255
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä kohdassa 1 tarkoitetun 
unionin kehityspolun on alettava unionin 
vuoden 2020 ilmastotavoitteesta, 
sisällettävä viisivuotiset välipisteet ja 
saavutettava 2 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu vuoteen 2030 ulottuva unionin 
ilmastotavoite ja 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettu kasvihuonekaasujen 
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nettopäästöttömyyttä koskeva tavoite.

Or. en

Tarkistus 256
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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 tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta.

Or. en

Tarkistus 257
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 258
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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2 a. Ehdotus ja tämän artiklan 1 
kohdassa tarkoitetut kehityspolun 
tarkistukset hyväksytään muuttamalla 
asetuksia 2018/1999 ja 2018/842 sekä 
muuta unionin lainsäädäntöä, jolla 
edistetään 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliutta koskevan 
tavoitteen saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 259
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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;
i) kansainvälinen kehitys ja toteutetut 
toimet Pariisin sopimuksen pitkän 
aikavälin tavoitteiden ja 
ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen perimmäisen tavoitteen 
saavuttamiseksi;
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j) paras saatavilla oleva ja uusin 
tieteellinen näyttö, mukaan lukien 
IPCC:n tuoreimmat raportit.

Or. en

Tarkistus 260
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

3. Arvioidessaan vaihtoehtoja, jotka 
koskevat kehityspolkua 1 kohdan 
mukaisesti tai toimittaessaan sitä 
koskevan lainsäädäntöehdotuksen 
komissio ottaa huomioon seuraavat seikat:

Or. en

Tarkistus 261
Jens Geier, Nicolás González Casares

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

3. Asettaessaan kehityspolkua 1 
kohdan mukaisesti ja sen mahdollistavaa 
kehitystä komissio ottaa huomioon 
seuraavat seikat:

Or. en

Tarkistus 262
Sira Rego
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 263
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 264
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 265
András Gyürk, Edina Tóth

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

3. Asetettaessa kehityspolkua on 
otettava huomioon seuraavat seikat:

Or. en

Tarkistus 266
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kustannustehokkuus ja 
taloudellinen tehokkuus;

a) tarve varmistaa 
oikeudenmukainen ja sosiaalisesti 
tasapuolinen siirtymä;

Or. es

Tarkistus 267
Michael Bloss
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 
täysimääräisesti huomioon 
toimimattomuuden ja ilmastotoimien 
viivästymisen taloudelliset, sosiaaliset ja 
ympäristökustannukset;
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Or. en

Tarkistus 268
Seán Kelly

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

Komission teksti Tarkistus

a a) tarve varmistaa johdonmukaisuus 
unionin rinnakkaisten poliittisten 
tavoitteiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 269
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kustannustehokkuus ja 
taloudellinen tehokkuus;

a) päästöjen vähentäminen, 
kustannustehokkuus ja taloudellinen 
tehokkuus;

Or. en

Tarkistus 270
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kustannustehokkuus ja 
taloudellinen tehokkuus;

a) ympäristövaikutukset ja 
sosiaalinen hyöty;

Or. en
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Tarkistus 271
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Komission teksti Tarkistus

a a) toimien toteuttamatta jättämisestä 
tai riittämättömästä toiminnasta 
aiheutuvat sosiaaliset, taloudelliset ja 
ympäristökustannukset;

Or. en

Tarkistus 272
Jens Geier, Nicolás González Casares

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

Komission teksti Tarkistus

a a) vuorovaikutus muun unionin 
lainsäädännön, kuten 
ympäristölainsäädännön, kanssa;

Or. en

Tarkistus 273
Miapetra Kumpula-Natri, Niels Fuglsang

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

Komission teksti Tarkistus

a a) unionin hiilibudjetti 
(kumulatiiviset hiilidioksidipäästöt);
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Or. en

Tarkistus 274
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

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

Komission teksti Tarkistus

a a) tarve minimoida fossiilisten 
resurssien käyttö;

Or. en

Tarkistus 275
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

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

Komission teksti Tarkistus

a b) YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttaminen;

Or. en

Tarkistus 276
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

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

Komission teksti Tarkistus

a b) aktiivisen metsätalouden ja 
metsityksen hyödyt;
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Or. en

Tarkistus 277
Jens Geier, Nicolás González Casares

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

Komission teksti Tarkistus

a b) älykkään sektorin integrointi

Or. en

Tarkistus 278
Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) unionin talouden kilpailukyky; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 279
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Marc Botenga

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) unionin talouden kilpailukyky; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 280
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
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3 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) unionin talouden kilpailukyky; b) oikeudenmukaisuus ja 
yhteisvastuu jäsenvaltioiden välillä ja 
niiden sisällä;

Or. es

Tarkistus 281
András Gyürk, Edina Tóth

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

Komission teksti Tarkistus

b a) teollisuudenalojen tukeminen 
puhtaiden ja kilpailukykyisten tuotteiden 
tuottamisessa ja samalla hiilivuodon 
välttäminen;

Or. en

Tarkistus 282
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Komission teksti Tarkistus

b a) lopputuotteiden hiilijalanjälki ja 
kulutus unionissa;

Or. en

Tarkistus 283
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Marian-Jean Marinescu

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

Komission teksti Tarkistus

b a) sosiaaliset vaikutukset;

Or. en

Tarkistus 284
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paras käytettävissä oleva 
tekniikka;

c) tarve varmistaa 
ympäristönsuojelullinen tehokkuus ja 
edistyminen ajan mittaan;

Or. es

Tarkistus 285
András Gyürk, Edina Tóth

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paras käytettävissä oleva tekniikka; c) paras käytettävissä oleva tekniikka 
noudattaen teknologianeutraaliuden ja 
kansallisen energialähteiden yhdistelmän 
suvereniteetin periaatteita;

Or. en

Tarkistus 286
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
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Torvalds

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paras käytettävissä oleva tekniikka; c) paras käytettävissä oleva tekniikka 
kunnioittaen samalla 
teknologianeutraaliuden käsitettä ja 
tarvetta tutkia tai investoida 
kehittyneeseen uuteen, lupaavaan 
teknologiaan ja välttää mahdollinen 
lukkiutumisvaikutus;

Or. en

Tarkistus 287
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paras käytettävissä oleva tekniikka; c) parhaat käytettävissä olevat 
tekniikat, niiden nykyinen markkinoille 
pääsy ja niiden käyttöönoton jatkamisen 
edellytykset;

Or. en

Tarkistus 288
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) paras käytettävissä oleva tekniikka; c) parhaat käytettävissä olevat 
tekniikat ja läpimurtoinnovaatioiden 
näkymät;

Or. en

Tarkistus 289
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paras käytettävissä oleva tekniikka; c) paras käytettävissä oleva ja kestävä 
tekniikka ja tarve poistaa fossiiliset 
polttoaineet vaiheittain käytöstä;

Or. en

Tarkistus 290
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Eva Maydell

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paras käytettävissä oleva tekniikka; c) paras käytettävissä oleva tekniikka 
teknologianeutraalilla tavalla;

Or. en

Tarkistus 291
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) ennustettavuus Euroopan 
talouden aloilla;

Or. en

Tarkistus 292
Marian-Jean Marinescu

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

Komission teksti Tarkistus

c a) raaka-aineiden kohtuuhintaisuus;

Or. en

Tarkistus 293
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus ja toimitusvarmuus;

d) energiatehokkuus ensin -periaate, 
energiansäästö, energian kohtuuhintaisuus 
ja toimitusvarmuus;

Or. en

Tarkistus 294
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus ja toimitusvarmuus;

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

Or. es

Tarkistus 295
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus ja toimitusvarmuus;

d) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus, energiaköyhyyden ja -
haavoittuvuuden vähentäminen ja 
toimitusvarmuus;

Or. en

Tarkistus 296
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus ja toimitusvarmuus;

d) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus ja toimitusvarmuus sekä 
energiaköyhyyden vähentäminen;

Or. en
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Tarkistus 297
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus ja toimitusvarmuus;

d) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus, kansalaisten oikeus 
energiaan ja toimitusvarmuus;

Or. en

Tarkistus 298
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus ja toimitusvarmuus;

d) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus ja toimitusvarmuus, 
mukaan lukien vähähiiliset tekniikat;

Or. en

Tarkistus 299
András Gyürk, Edina Tóth

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus ja toimitusvarmuus;

d) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus ja toimitusvarmuus, 
mukaan lukien vähähiiliset tekniikat;

Or. en



PE653.722v01-00 168/188 AM\1206925FI.docx

FI

Tarkistus 300
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

d a) tarve lopettaa vaiheittain kaikkien 
fossiilisten polttoaineiden käyttö 
aikataulussa, joka noudattaa tavoitetta 
rajoittaa lämpötilan nousu 1,5 
celsiusasteeseen verrattuna esiteolliseen 
aikaan;

Or. en

Tarkistus 301
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

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

Komission teksti Tarkistus

d a) tarve vähentää riippuvuutta 
fossiilisista polttoaineista ja lisätä 
fossiilisista energialähteistä vapaiden 
energialähteiden käyttöä;

Or. en

Tarkistus 302
András Gyürk, Edina Tóth

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

Komission teksti Tarkistus

d a) kaasu on tunnustettava tärkeäksi 
siirtymäteknologiaksi, jolla on oltava 
tärkeä asema siirtymisessä vähähiiliseen 
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talouteen;

Or. en

Tarkistus 303
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Komission teksti Tarkistus

d a) kunkin talouden alan 
oikeudenmukainen vastuunjako ja 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen;

Or. en

Tarkistus 304
Marian-Jean Marinescu

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

Komission teksti Tarkistus

d a) vihreään energiaan perustuvien 
teknologioiden täytäntöönpanovalmiudet;

Or. en

Tarkistus 305
Sandra Pereira

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

d a) energia-alan julkinen valvonta ja 
omaisuus;

Or. en

Tarkistus 306
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Komission teksti Tarkistus

d b) tehokas hiilivuodon torjunta 
Euroopan taloudelle ja kauppapoliittisten 
välineiden rooli;

Or. en

Tarkistus 307
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

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

Komission teksti Tarkistus

d b) kestävän metsänhoidon ja 
metsityksen mahdollisuudet;

Or. en

Tarkistus 308
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Eva Maydell

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

Komission teksti Tarkistus

d c) ydinenergian osuus ja potentiaali 
hiilineutraalille sähköntuotannolle 
jäsenvaltioissa soveltuvin osin;

Or. en

Tarkistus 309
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

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

Komission teksti Tarkistus

d c) ilmastoneutraalien raaka-aineiden 
ja energian saatavuus ja kustannukset 
sekä tarvittava infrastruktuuri;

Or. en

Tarkistus 310
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Komission teksti Tarkistus

d d) resurssitehokkuus, raaka-aineiden 
taloudellinen saatavuus ja kriittisten 
raaka-aineiden toimitusvarmuus;
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Or. en

Tarkistus 311
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Komission teksti Tarkistus

d e) tarve minimoida fossiilisten 
resurssien käyttö;

Or. en

Tarkistus 312
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, 
Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Komission teksti Tarkistus

d f) tarve edistää uusiutuvien 
tuotteiden käyttöä ja kiertotaloutta 
kaikilla aloilla ja lisätä korvaavia 
vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 313
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
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Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

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

Komission teksti Tarkistus

d g) kunkin jäsenvaltion 
energiaköyhyyden arviointi, johon sisältyy 
arvio jäsenvaltioiden energian 
toimitusvarmuudesta;

Or. en

Tarkistus 314
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) oikeudenmukaisuus ja 
yhteisvastuu jäsenvaltioiden välillä ja 
niiden sisällä;

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

Or. es

Tarkistus 315
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) oikeudenmukaisuus ja 
yhteisvastuu jäsenvaltioiden välillä ja 
niiden sisällä;

e) jäsenvaltioiden erilaiset olosuhteet, 
taloudelliset tai sosiaaliset olosuhteet, 
kunkin jäsenvaltion erilaiset lähtökohdat, 
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kunkin jäsenvaltion erilaiset ensisijaiset 
saastuttajat, koon, syrjäisen sijainnin tai 
pienen saaren aseman erot; ja 
yhteisvastuu ja yhteenkuuluvuus 
jäsenvaltioiden välillä ja niiden sisällä;

Or. en

Tarkistus 316
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu 
jäsenvaltioiden välillä ja niiden sisällä;

e) oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu 
jäsenvaltioiden välillä ja niiden sisällä sekä 
jäsenvaltioiden erilaiset lähtökohdat;

Or. en

Tarkistus 317
Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) oikeudenmukaisuus ja 
yhteisvastuu jäsenvaltioiden välillä ja 
niiden sisällä;

e) yhteisvastuu ja yhteistyö 
jäsenvaltioiden välillä ja niiden sisällä;

Or. en

Tarkistus 318
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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

e a) eri alojen sopeutumistoimenpiteitä 
koskeva strategia, jolla vähennetään 
maiden haavoittuvuutta 
ilmastonmuutoksen kielteisille 
vaikutuksille ja hyödynnetään mahdollisia 
myönteisiä vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 319
András Gyürk, Edina Tóth

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

Komission teksti Tarkistus

e a) jäsenvaltioiden suvereniteetti 
ilmastotavoitteiden 
saavuttamisskenaarioissa;

Or. en

Tarkistus 320
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

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

Komission teksti Tarkistus

e a) jäsenvaltioiden erilaiset kansalliset 
olosuhteet;

Or. en
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Tarkistus 321
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tarve varmistaa 
ympäristönsuojelullinen tehokkuus ja 
edistyminen ajan mittaan;

f) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus ja toimitusvarmuus;

Or. es

Tarkistus 322
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
edistyminen ajan mittaan Pariisin 
sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 323
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tarve varmistaa 
ympäristönsuojelullinen tehokkuus ja 
edistyminen ajan mittaan;

f) tarve varmistaa nopea 
ympäristönsuojelullinen tehokkuus ja 
edistyminen erityisesti vuosina 2020–
2030;

Or. en
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Tarkistus 324
Sandra Pereira

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

Komission teksti Tarkistus

f a) uudistumiskyky ja ekologinen 
tasapaino;

Or. en

Tarkistus 325
Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) investointitarpeet ja -
mahdollisuudet;

g) tuki jäsenvaltioiden julkisille 
investoinneille;

Or. en

Tarkistus 326
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) investointitarpeet ja -
mahdollisuudet;

g) paras käytettävissä oleva 
tekniikka;

Or. es

Tarkistus 327
Martin Hojsík
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) investointitarpeet ja -
mahdollisuudet;

g) investointitarpeet ja -
mahdollisuudet, joissa otetaan huomioon 
tarve ehkäistä investointeja, jotka 
haittaisivat vähähiilisten vaihtoehtojen 
kehittämistä ja käyttöönottoa, sekä tarve 
estää lukkiutuminen pitkän aikavälin 
ilmastotavoitteiden kanssa 
yhteensopimattomiin omaisuuseriin 
niiden elinikä huomioon ottaen;

Or. en

Tarkistus 328
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) investointitarpeet ja -
mahdollisuudet;

g) investointitarpeet ja -
mahdollisuudet ottaen täysimääräisesti 
huomioon, että hukkavarallisuutta on 
vältettävä;

Or. en

Tarkistus 329
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) investointitarpeet ja -
mahdollisuudet;

g) kestävät investointitarpeet ja -
mahdollisuudet;
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Or. en

Tarkistus 330
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) investointitarpeet ja -
mahdollisuudet;

g) investointisyklit, investointitarpeet 
ja -mahdollisuudet;

Or. en

Tarkistus 331
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec

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

Komission teksti Tarkistus

g a) ennakoitavuuden ja sääntelyn 
vakauden tarve tuleville investoinneille;

Or. en

Tarkistus 332
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

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

Komission teksti Tarkistus
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g a) ennakoitavuuden ja sääntelyn 
vakauden tarve tuleville investoinneille;

Or. en

Perustelu

Ilmastoneutraaliutta koskevaa tavoitetta voidaan parhaiten tukea vakaalla poliittisella 
kehyksellä, jolla varmistetaan ennakoitava ja myönteinen investointiympäristö, joka 
mahdollistaa sujuvan ja kustannustehokkaan siirtymisen kohti ilmastoneutraaliutta. Näin 
varmistetaan teollisuuden sitoutuminen vuoden 2050 tavoitteeseen.

Tarkistus 333
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) tarve varmistaa 
oikeudenmukainen ja sosiaalisesti 
tasapuolinen siirtymä;

h) kustannustehokkuus ja 
taloudellinen tehokkuus;

Or. es

Tarkistus 334
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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 
kaikille henkilöille kaikissa 
jäsenvaltioissa riippumatta niiden 
lähtökohdista, niiden ensisijaisten 
saastuttajien teollisuudenalojen eroista, 
koosta, syrjäisestä sijainnista tai pienestä 
saariasemasta; tähän on sisällyttävä 
arviointeja, joissa otetaan huomioon 
työllisyystarpeet, mukaan lukien 
koulutusvaatimukset, talouden kehitys ja 
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tasapuolisen ja oikeudenmukaisen 
siirtymän luominen;

Or. en

Tarkistus 335
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

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 ottaen 
huomioon tulevien toimenpiteiden 
mahdolliset sosiaaliset vaikutukset;

Or. en

Tarkistus 336
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel, Patrizia Toia, Mohammed Chahim, Dan Nica, 
Simona Bonafè

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 
kaikille yhteiskunnan osille niin, että 
ketään ei jätetä jälkeen;

Or. en



PE653.722v01-00 182/188 AM\1206925FI.docx

FI

Tarkistus 337
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) tarve varmistaa oikeudenmukainen 
ja sosiaalisesti tasapuolinen siirtymä;

h) tarve varmistaa oikeudenmukainen, 
osallistava ja sosiaalisesti tasapuolinen 
siirtymä kaikilla aloilla;

Or. en

Tarkistus 338
Sira Rego

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;

i) unionin talouden kilpailukyky;

Or. es

Tarkistus 339
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – i alakohta

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

i) kansainvälinen kehitys, toteutetut 
toimet ja maailmanlaajuiset 
edistysaskeleet Pariisin sopimuksen pitkän 
aikavälin tavoitteiden ja ilmastonmuutosta 
koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen, perusoikeuskirjan ja 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
perimmäisen tavoitteen saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 340
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Hildegard 
Bentele, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

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;

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

Or. en

Tarkistus 341
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

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

Komission teksti Tarkistus

i a) hiilivuodon ehkäiseminen 
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erityisesti maailmanlaajuisesti 
kilpailevilla energiaintensiivisillä 
teollisuudenaloilla;

Or. en

Tarkistus 342
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Komission teksti Tarkistus

i a) 2 a artiklassa tarkoitetut 
alakohtaiset ilmastoneutraaliuden 
etenemissuunnitelmat;

Or. en

Tarkistus 343
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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 
ja IPBES:n tuoreimmat raportit.

Or. en

Tarkistus 344
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
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Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 EPCC:n 
ja IPCC:n tuoreimmat raportit.

Or. en

Tarkistus 345
Sira Rego

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) investointitarpeet ja -
mahdollisuudet;

Or. es

Tarkistus 346
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Dan Nica

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

Komission teksti Tarkistus

j a) kaikkeen EU:n ja kansalliseen 
ilmastolainsäädäntöön olisi sisällytettävä 
työmarkkinaosapuolia ja muita 
asiaankuuluvia kansalaisyhteiskunnan 
sidosryhmiä sen varmistamiseksi, että 
hiilineutraalius saavutetaan 
oikeudenmukaisella, osallistavalla ja 
sosiaalisesti kestävällä tavalla.
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Or. en

Tarkistus 347
Sandra Pereira

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

Komission teksti Tarkistus

j a) EU:n yläraja kansalliselle lainalle, 
joka on 3 prosenttia suhteessa BKT:hen 
vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti, 
ja myös finanssipoliittiseen sopimukseen 
sisältyvä rakenteellisen alijäämän 
nollataso; ympäristöön liittyvät ja 
sosiaaliset julkiset investoinnit olisi 
jätettävä tämän 3 prosentin säännön 
ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 348
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler

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

Komission teksti Tarkistus

j a) tarve varmistaa ympäristön 
kestävyys, mukaan lukien tarve puuttua 
biologisen monimuotoisuuden kriisiin 
sekä suojella ja palauttaa luonnon 
hiilinieluja;

Or. en

Tarkistus 349
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta –j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) covid-19:n pandemian vaikutus 
Euroopan taloudelliseen tilanteeseen (tai 
maailmanlaajuiset taloudelliset häiriöt, 
kuten covid-19);

Or. en

Tarkistus 350
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Komission teksti Tarkistus

j a) varmistetaan vakaat, pitkäkestoiset 
ja ilmastotehokkaat luonnonnielut ajan 
mittaan;

Or. en

Tarkistus 351
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Komission teksti Tarkistus

j a) tarve luopua asteittain fossiilisista 
polttoaineista;

Or. en

Tarkistus 352
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Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

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

Komission teksti Tarkistus

j b) sopeutumista ja lieventämistä 
koskevien unionin toimenpiteiden väliset 
suhteet ja kompromissit;

Or. en

Tarkistus 353
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

Komission teksti Tarkistus

j b) brexitin vaikutus unionin yleiseen 
kykyyn vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä.

Or. en


