
AM\1206926FI.docx PE653.723v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

2020/0036(COD)

9.6.2020

TARKISTUKSET
354 - 524
Lausuntoluonnos
Zdzisław Krasnodębski
(PE652.274v01-00)

Puitteiden vahvistaminen ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen 
(EU) 2018/1999 muuttaminen (eurooppalainen ilmastolaki)

Ehdotus asetukseksi
(COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))



PE653.723v01-00 2/89 AM\1206926FI.docx

FI

AM_Com_LegOpinion



AM\1206926FI.docx 3/89 PE653.723v01-00

FI

Tarkistus 354
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Komission teksti Tarkistus

j b) kyky mukautua joustavasti 
muuttuvaan ilmastoon ja muihin 
terveysuhkiin;

Or. en

Tarkistus 355
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Komission teksti Tarkistus

j c) yhteensopivuus kansallisten ja 
alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien kanssa;

Or. en

Tarkistus 356
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Komission teksti Tarkistus

j c) tarve suojella haavoittuvassa 
asemassa olevia kansalaisia.

Or. en
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Tarkistus 357
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 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j d) mahdollisen hiilivuodon 
ehkäiseminen;

Or. en

Tarkistus 358
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 e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j e) toimimatta jättämisen tai 
riittämättömien toimien sosiaaliset ja 
taloudelliset kustannukset sekä 
ympäristökustannukset;

Or. en

Tarkistus 359
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 f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j f) korvaavien vaikutusten merkitys ja 
kiertotalouden edistäminen kaikilla 
aloilla.
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Or. en

Tarkistus 360
Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hiilimarkkinoilla on ollut kielteisiä ja 
vääristyneitä seurauksia, luonnon rahaksi 
muuttamisen käsite ja 
saastuttamisoikeuksien kauppaaminen 
olisi hylättävä ja korvattava 
normatiivisella lähestymistavalla, joka 
perustuu erityiseen YK:n määrittelemään 
ja valvomaan ratkaisuun.

Or. en

Tarkistus 361
András Gyürk, Edina Tóth

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Mahdollistavan kehyksen 
vahvistamiseksi EU:n rahoitustuen on 
oltava oikeassa suhteessa haasteisiin, 
jotka liittyvät ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseen. Tässä yhteydessä EU:n 
rahoitustukea vahvistetaan muun muassa 
lisäämällä nykyaikaistamisrahaston 
kokoa, jotta helpotetaan siirtymistä 
ilmastoneutraaliuteen tukemalla 
energiajärjestelmien nykyaikaistamista ja 
energiatehokkuuden parantamista.

Or. en
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Tarkistus 362
Michael Bloss
Verts/EFA-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Unionin ja alakohtaiset 
etenemissuunnitelmat

1. Komissio hyväksyy viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta 2021 ja sen jälkeen 
joka viides vuosi Euroopan parlamentin, 
jäsenvaltioiden, suuren yleisön ja muiden 
sidosryhmien laajan kuulemisen jälkeen 
unionin etenemissuunnitelman, joka 
koskee kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä ja nielujen aikaansaamien 
poistumien tehostamista kaikilla aloilla 2 
artiklan 3 kohdassa vahvistetun vuoteen 
2030 ulottuvan unionin ilmastotavoitteen 
ja 2 artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
kasvihuonekaasujen nettopäästöjen 
vähentämistä nollaan koskevan tavoitteen 
mukaisesti.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu unionin 
etenemissuunnitelma kattaa päästöjen 
vähentämisen ja poistumien tehostamisen 
yksittäisillä aloilla, mukaan lukien:
a) sähköntuotanto;
b) teollisuus;
c) liikenne;
d) lämmitys ja jäähdytys;
e) rakennukset (asuinrakennukset ja 
palvelusektorin rakennukset);
f) maatalous;
g) jätteet;
h) maankäyttö, maankäytön muutos ja 
metsätalous (LULUCF).
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua unionin 
etenemissuunnitelmaa laatiessaan 
komissio tarkastelee 3 artiklan mukaisesti 
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säädettyä kehityspolkua, mukaan lukien 3 
artiklan 3 kohdan eri osat.

Or. en

Tarkistus 363
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Łukasz Kohut

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Asian parissa toimivien unionin 
toimielinten ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että edistytään 2 artiklan 
mukaisesti jatkuvasti pyrkimyksessä 
parantaa sopeutumiskykyä, tehostaa 
tutkimus- ja neuvonantovalmiuksia, 
vahvistaa kykyä joustavasti mukautua 
muuttuvaan ilmastoon ja vähentää alttiutta 
ilmastonmuutokselle sekä edistää 
oikeudenmukaista siirtymää Pariisin 
sopimuksen 7 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 364
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 365
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Asian parissa toimivien unionin 
toimielinten ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että edistytään jatkuvasti 
pyrkimyksessä parantaa sopeutumiskykyä, 
vahvistaa kykyä joustavasti mukautua 
muuttuvaan ilmastoon ja vähentää alttiutta 
ilmastonmuutokselle Pariisin sopimuksen 7 
artiklan mukaisesti ja tavalla, joka on 
hierarkkisesti alistettu pyrkimyksille kohti 
ilmastoneutraaliutta, erityisesti päästöjen 
vähentämiselle niiden lähteellä.

Or. es

Tarkistus 366
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 367
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio määrittelee 
erityisindikaattorit sopeutumisessa 
edistymisen mittaamiseksi.

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 ovat 
ymmärrettäviä ja yhdenmukaisia kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 368
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
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on laadittava ja 
pantava täytäntöön sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat, jotka sisältävät kattavat 
riskinhallintakehykset ja jotka perustuvat 
vakaisiin ilmastoa ja alttiutta koskeviin 
perustasoihin ja edistymisen arviointeihin. 
Komissio avustaa jäsenvaltioita näiden 
strategioiden ja suunnitelmien 
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kehittämisessä keräämällä ja 
toimittamalla tietoja tulevista 
ilmastovaikutuksista kaikkialla EU:ssa, 
mukaan lukien energiaköyhyyden 
sosiaalisia näkökohtia koskevat 
tutkimukset.

Or. en

Tarkistus 369
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on laadittava ja 
pantava täytäntöön sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat, jotka sisältävät kattavat 
riskinhallintakehykset ja jotka perustuvat 
vakaisiin ilmastoa ja alttiutta koskeviin 
perustasoihin ja edistymisen arviointeihin. 
Näihin strategioihin ja suunnitelmiin on 
sisällyttävä ilmastonmuutokseen 
sopeutumista koskevien kansallisten ja 
unionin tavoitteiden mukaisia 
toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 370
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, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

pantava kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien avulla täytäntöön 
sopeutumisstrategiat ja -suunnitelmat, jotka 
sisältävät kattavat riskinhallintakehykset ja 
jotka perustuvat vakaisiin ilmastoa ja 
alttiutta koskeviin perustasoihin ja 
edistymisen arviointeihin.

Or. en

Tarkistus 371
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Łukasz Kohut

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Näihin sopeutumisstrategioihin ja 
-suunnitelmiin on sisällytettävä EU:n ja 
sen jäsenvaltioiden oikeudelliset 
velvoitteet varmistaa kaikkien 
toteutettavissa olevien välineiden, kuten 
julkisen ja yksityisen rahoituksen, avulla 
rahoitus, joka tarvitaan 
oikeudenmukaisen ilmastoneutraaliin 
talouteen siirtymisen aikaansaamiseksi 
vuoteen 2050 mennessä.

Or. en

Tarkistus 372
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

5 Unionin edistymisen ja 
toimenpiteiden arviointi

5 Edistymisen ja toimenpiteiden 
arviointi järkevän ympäristöpolitiikan 
kannalta

Or. en
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Tarkistus 373
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 374
Michael Bloss
Verts/EFA-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 375
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 376
Sira Rego

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 377
Markus Pieper, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Ivan Štefanec

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

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio arvioi 31 päivään lokakuuta 
2028 mennessä ja sen jälkeen viiden 
vuoden välein yhdessä asetuksen (EU) 
2018/1999 29 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin kanssa seuraavia:
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Or. en

Tarkistus 378
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 379
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) jäsenvaltiokohtainen ja kaikkien 
jäsenvaltioiden yhteinen edistyminen 2 
artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla vahvistettavan 
kehityspolun ja 2 artiklan 3 kohdassa 
vahvistetun välitavoitteen mukaisesti 
ilmaistuna; jos kehityspolkua ei ole 
saatavilla, arviointi suoritetaan 3 artiklan 
3 kohdassa vahvistettujen 
arviointiperusteiden sekä vuoden 2030 
ilmastotavoitteen pohjalta;

Or. en
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Tarkistus 380
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, 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
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) unionin ja kaikkien jäsenvaltioiden 
yhteinen ja yksilöllinen edistyminen 2 
artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa 3 artiklassa tarkoitetun 
kehityspolun ja kriteerien mukaisesti 
ilmaistuna;

Or. en

Tarkistus 381
Michael Bloss
Verts/EFA-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 382
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, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Komission teksti Tarkistus

a a) edistyminen 3 a artiklan 1 
kohdassa mainittujen alakohtaisten 
etenemissuunnitelmien noudattamisessa;

Or. en

Tarkistus 383
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

Komission teksti Tarkistus

b) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen 
edistyminen 4 artiklassa tarkoitetussa 
sopeutumisessa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 384
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Komission teksti Tarkistus

b) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen 
edistyminen 4 artiklassa tarkoitetussa 
sopeutumisessa.

b) kunkin jäsenvaltion edistyminen ja 
kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen ja 
kansallinen edistyminen 4 artiklassa 
tarkoitetussa sopeutumisessa.

Or. en
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Tarkistus 385
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Komission teksti Tarkistus

b) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen 
edistyminen 4 artiklassa tarkoitetussa 
sopeutumisessa.

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

Or. en

Tarkistus 386
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

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

Komission teksti Tarkistus

b) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen 
edistyminen 4 artiklassa tarkoitetussa 
sopeutumisessa.

b) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen 
edistyminen 4 artiklassa tarkoitetussa 
sopeutumisessa erityisindikaattorien 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 387
Seán Kelly

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

Komission teksti Tarkistus

b a) ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa edistymisen 
johdonmukaisuus 3 artiklan 3 kohdassa 
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lueteltujen näkökohtien kanssa;

Or. en

Tarkistus 388
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

b a) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen 
edistyminen 2 artiklan 4 kohdassa 
vahvistettujen erityisten 
poistumatavoitteiden saavuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 389
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Komission teksti Tarkistus

b a) unionin ja kaikkien 
jäsenvaltioiden yhteinen ja yksilöllinen 
edistyminen oikeudenmukaisen siirtymän 
strategioiden toteuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 390
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 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
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) yhteinen edistyminen 
maailmanlaajuisesti Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden saavuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 391
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, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

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

Komission teksti Tarkistus

b b) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen 
edistyminen EU:n teollisuuspolitiikan 
tavoitteiden, erityisesti tavoitteen lisätä 
teollisuuden arvonmuodostuksen osuutta 
EU:n kokonaisarvonmuodostuksesta, 
saavuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 392
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, 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
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) unionin ja kaikkien 
jäsenvaltioiden yhteinen ja yksilöllinen 
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edistyminen energiaköyhyyden 
torjunnassa;

Or. en

Tarkistus 393
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, 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
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b c) toimenpiteet, joita kaikki 
jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 
ilmastoneutraaliutta ja sopeutumista 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi, 
myös yhteiskuntaan ja talouteen 
kohdistuvien vaikutusten ja 3 artiklassa 
säädettyjen kriteerien osalta, sen 
varmistamiseksi, että mikään osa 
yhteiskunnasta ja taloudesta ei ole jäänyt 
jälkeen siirtymävaiheessa;

Or. en

Tarkistus 394
Michael Bloss
Verts/EFA-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi osana a alakohdassa 
tarkoitettua arviointia 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisessä saavutettua edistystä 3 
artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun 
unionin kehityspolun perusteella.
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Or. en

Tarkistus 395
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 396
Michael Bloss
Verts/EFA-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio esittää kyseisen arvioinnin 
osana energiaunionin tilaa koskevaa 
katsausta, joka on laadittu kyseisenä 
kalenterivuonna asetuksen (EU) 2018/1999 
35 artiklan mukaisesti, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 397
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



PE653.723v01-00 22/89 AM\1206926FI.docx

FI

Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset: ei mitään.
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 398
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 399
Michael Bloss
Verts/EFA-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 400
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 401
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es
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Tarkistus 402
Markus Pieper, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Ivan Štefanec

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio tarkastelee uudelleen 31 
päivään lokakuuta 2028 mennessä ja sen 
jälkeen viiden vuoden välein uudelleen 
seuraavia:

Or. en

Tarkistus 403
Michael Bloss
Verts/EFA-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) unionin toimenpiteiden ja 
politiikkojen, mukaan lukien 
alakohtainen lainsäädäntö, 
johdonmukaisuus 3 artiklan 1 ja 2 
kohdassa vahvistetun kehityspolun ja 2 
artiklan 1 kohdassa vahvistetun unionin 
ilmastotavoitteen kanssa;

Or. en

Tarkistus 404
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Tom 
Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

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

a) unionin toimenpiteiden 
johdonmukaisuus 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
kanssa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
ohjeellisen kehityspolun mukaisesti 
ilmaistuna sekä maailmanlaajuisen 
kehityksen kanssa Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 405
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, 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
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 406
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) unionin toimenpiteiden riittävyys 4 
artiklassa tarkoitetun sopeutumisen 

b) unionin toimenpiteiden riittävyys 4 
artiklassa tarkoitetun sopeutumisen 



PE653.723v01-00 26/89 AM\1206926FI.docx

FI

edistymisen varmistamiseksi. edistymisen varmistamiseksi 
erityisindikaattorien mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 407
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

b a) unionin toimenpiteiden riittävyys 2 
artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
poistumien osuuden asteittaisen 
lisääntymisen varmistamiseksi 
erityisindikaattorien mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 408
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, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

Komission teksti Tarkistus

b a) toimenpiteiden riittävyys, jotta 
varmistetaan edistyminen EU:n teollisten 
tavoitteiden saavuttamisessa ja tehokas 
suoja hiilivuodolta;

Or. en

Tarkistus 409
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
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Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Komission teksti Tarkistus

b a) unionin toimenpiteiden riittävyys 
oikeudenmukaisen siirtymän edistymisen 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 410
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, 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
5 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) unionin toimenpiteiden riittävyys 
energiaköyhyyden torjunnan edistymisen 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 411
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, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Komission teksti Tarkistus

b c) toimenpiteet, jotka Euroopan 
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unioni on toteuttanut ilmastoneutraaliutta 
ja sopeutumista koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi, myös niiden 
yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin 
vaikutuksiin ja 3 artiklassa säädettyihin 
kriteereihin nähden, sen varmistamiseksi, 
että mikään osa yhteiskunnasta ja 
taloudesta ei ole jäänyt siirtymävaiheessa 
jälkeen.

Or. en

Tarkistus 412
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 413
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

3. Jos komissio toteaa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin perusteella, että 
unionin toimenpiteet eivät ole 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
että ne eivät riitä varmistamaan edistymistä 
4 artiklassa tarkoitetussa sopeutumisessa 
tai että 2 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettujen unionin toimenpiteiden 
riittävyys poistumien osuuden asteittaisen 
lisääntymisen varmistamiseksi 
erityisindikaattorien mukaisesti on 
riittämätöntä, se toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet perussopimusten mukaisesti 
samaan aikaan 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun kehityspolun 
uudelleentarkastelun kanssa.

Or. en

Tarkistus 414
Michael Bloss
Verts/EFA-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jos komissio toteaa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin perusteella, että 
unionin toimenpiteet ja politiikat eivät ole 
3 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistetun 
kehityspolun tai 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettujen unionin ilmastotavoitteiden 
mukaisia tai että ne eivät riitä 
varmistamaan edistymistä 4 artiklassa 
tarkoitetussa sopeutumisessa tai että 
edistyminen jommankumman tavoitteen 
suhteen on riittämätöntä, se toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet perussopimusten 
mukaisesti.
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uudelleentarkastelun kanssa.

Or. en

Tarkistus 415
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
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
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 416
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi mahdollista 
toimenpide-ehdotusta tai 

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

Or. en

Tarkistus 417
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Komissio arvioi kaikkien unionin 
toimenpide-ehdotusten tai 
lainsäädäntöehdotusten 
yhdenmukaistamista 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
kanssa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun, sen jälkeen kun 
kehityspolku on vahvistettu, mukaisesti 
ilmaistuna ennen sen hyväksymistä, 
sisällyttää tämän analyysin toimenpiteisiin 
tai ehdotuksiin mahdollisesti liittyviin 
vaikutustenarviointeihin ja julkistaa 
arvioinnin tuloksen 
hyväksymisajankohtana. Soveltamalla 
ilmastovarmistusta komissio varmistaa, 
että kaikki toimenpiteet ja 
lainsäädäntöehdotukset ovat 
yhdenmukaisia 2 artiklan 1 kohdassa 
asetetun ilmastoneutraaliutta koskevan 
tavoitteen kanssa tai eivät ole ristiriidassa 
sen kanssa.

Or. en
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Tarkistus 418
Michael Bloss
Verts/EFA-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Komissio arvioi mahdollista 
toimenpide-ehdotusta, joka voi olla 
esimerkiksi lainsäädäntö- tai 
talousarvioehdotus, 3 artiklan 1 ja 2 
kohdassa vahvistetun kehityspolun sekä 2 
artiklan 1 kohdassa vahvistetun unionin 
ilmastotavoitteen perusteella ennen sen 
hyväksymistä, sisällyttää tämän analyysin 
toimenpiteisiin tai ehdotuksiin 
mahdollisesti liittyviin 
vaikutustenarviointeihin ja julkistaa 
arvioinnin ja sen tulokset 
hyväksymisajankohtana.

Or. en

Tarkistus 419
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Patrizia Toia, 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
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi mahdollista 
toimenpide-ehdotusta tai 
lainsäädäntöehdotusta 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen perusteella 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna ennen 
sen hyväksymistä, sisällyttää tämän 

4. Komissio arvioi mahdollista 
toimenpide-ehdotusta tai 
lainsäädäntöehdotusta 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen ja sen 
yhteiskunnalle ja taloudelle aiheuttamien 
vaikutusten perusteella 3 artiklassa 
tarkoitetun kehityspolun ja kriteerien 
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analyysin toimenpiteisiin tai ehdotuksiin 
mahdollisesti liittyviin 
vaikutustenarviointeihin ja julkistaa 
arvioinnin tuloksen 
hyväksymisajankohtana.

mukaisesti ilmaistuna, sen jälkeen kun 
kehityspolku on vahvistettu, ennen sen 
hyväksymistä, sisällyttää tämän analyysin 
toimenpiteisiin tai ehdotuksiin 
mahdollisesti liittyviin 
vaikutustenarviointeihin ja julkistaa 
arvioinnin tuloksen 
hyväksymisajankohtana.

Or. en

Tarkistus 420
Martin Hojsík, Fredrick Federley, Katalin Cseh, Christophe Grudler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos komissio hyväksyy jäsenvaltion 
SEUT-sopimuksen 108 artiklan mukaisen 
valtiontukipyynnön, komissio sisällyttää 
päätökseensä säännöksiä, joiden mukaan 
tuensaajien on osoitettava 
liiketoimintamallinsa olevan 2 artiklan 1 
kohdassa ja 2 artiklan 3 kohdassa 
vahvistettujen tavoitteiden mukainen.

Or. en

Tarkistus 421
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jos komissio antaa neuvostolle 
suosituksia Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 
artiklan mukaisesta valtuutuksesta 
aloittaa kauppaneuvotteluja, komissio 
sisällyttää siihen määräyksiä, joilla 
Pariisin sopimuksesta tehdään 
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olennainen osa kaikkia tulevia kauppa- ja 
investointisopimuksia. Komissio osoittaa, 
että kolmansien osapuolten kanssa tehty 
sopimus ei ole ristiriidassa 2 artiklan 1 ja 
3 kohdassa asetettujen tavoitteiden 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 422
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

6 Kansallisten toimenpiteiden 
arviointi

6 Kansallisten toimenpiteiden 
raportointi

Or. en

Tarkistus 423
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 424
Michael Bloss
Verts/EFA-ryhmän puolesta

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

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

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

Or. en

Tarkistus 425
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 426
Sira Rego

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 427
Sira Rego
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 428
Markus Pieper, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Ivan Štefanec

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

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio arvioi 31 päivään lokakuuta 
2028 mennessä ja sen jälkeen viiden 
vuoden välein seuraavia:

Or. en

Tarkistus 429
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) kansalliset toimenpiteet, jotka on 
kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien tai asetuksen (EU) 
2018/1999 mukaisesti toimitettujen 
kaksivuotisedistymiskertomusten 
perusteella todettu merkityksellisiksi 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen tai 
uuden kansallisten toimenpiteiden 
arviointimekanismin toteuttamisen 
kannalta ja jotka on hyväksytty asetuksen 
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kohdassa tarkoitetun kehityspolun 
mukaisesti ilmaistuna;

(EU) 2018/1999 tarkistamisen yhteydessä. 
Koska Eurooppa-neuvosto ei ole laatinut 
uusia suuntaviivoja, asetus (EU) 
2018/1999 pysyy muuttumattomana 
voimassa;

Or. en

Tarkistus 430
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Patrizia Toia, 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
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 431
Michael Bloss
Verts/EFA-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 432
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, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) niiden kansallisten toimenpiteiden 
johdonmukaisuus, jotka on kansalliset 
energia- ja ilmastosuunnitelmat tai 
asetuksen (EU) 2018/1999 mukaisesti 
toimitetut 
kaksivuotisedistymiskertomukset 
huomioon ottaen todettu merkityksellisiksi 
2 artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamisen 
kannalta 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna;

Or. en

Tarkistus 433
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 434
Markus Pieper, Eva Maydell, 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, Ivan Štefanec

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) asiaan liittyvät kansalliset 
toimenpiteet 4 artiklassa tarkoitetun 
sopeutumisen edistymisen 
varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 435
Marian-Jean Marinescu

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) asiaan liittyvien kansallisten 
toimenpiteiden riittävyys, kun otetaan 
huomioon kansallisten resurssien 
kapasiteetti, 4 artiklassa tarkoitetun 
sopeutumisen edistymisen 
varmistamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 436
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) hiilestä irtautumista, ilmastotoimia 
ja oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
kansallisten toimenpiteiden riittävyys 4 
artiklassa tarkoitetun sopeutumisen 
edistymisen varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 437
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 438
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 439
Sira Rego

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Tarkistus 440
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

b a) asiaan liittyvien kansallisten 
toimenpiteiden riittävyys 2 artiklan 4 
kohdassa tarkoitetun poistumien osuuden 
asteittaisen lisääntymisen varmistamiseksi 
erityisindikaattorien mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 441
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler

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

b a) kansallisten 
investointitoimenpiteiden 
yhdenmukaistaminen asetuksen (EU) 
2020/... [luokitusjärjestelmäasetus] 
kanssa;

Or. en

Perustelu

Viittaus EU:n kolmen toimielimen ja poliittisten ryhmien välillä hyväksyttyyn EU:n 
kestävyysluokitusjärjestelmään auttaa johdonmukaistamaan politiikkoja, myös 
ilmastomenojen ja EU:n talousarviomenojen kanssa. EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä 
tarjoaa perusviitekehyksen ja vähimmäisstandardit investointien kestävyyden arvioimiselle. 
Kansallisilla investointitoimenpiteillä ei saisi tukea toimia, jotka ovat ristiriidassa vihreän 
kehityksen ohjelman ilmasto- tai ympäristötavoitteiden kanssa.

Tarkistus 442
Markus Pieper, Eva Maydell, 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, Ivan Štefanec

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

Komission teksti Tarkistus

b a) toteutettujen toimenpiteiden 
vaikutus kansalliseen taloudelliseen ja 
sosiaaliseen tilanteeseen;

Or. en

Tarkistus 443
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Patrizia Toia, 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
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b a) kansallisten toimenpiteiden 
riittävyys oikeudenmukaisen siirtymän 
edistymisen varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 444
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, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

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

Komission teksti Tarkistus

b b) ilmastopolitiikan vaikutukset 
teollisuuden arvonmuodostukseen ja 
erityisesti tavoitteeseen lisätä teollisuuden 
arvonmuodostuksen osuutta 
kokonaisarvonmuodostuksesta 
kilpailukykyisemmän ja kestävämmän 
talouden saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 445
Sira Rego

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es
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Tarkistus 446
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Patrizia Toia, 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
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) kansallisten toimenpiteiden 
riittävyys energiaköyhyyden torjunnan 
edistymisen varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 447
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 448
Michael Bloss
Verts/EFA-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

osana energiaunionin tilaa koskevaa 
katsausta, joka on laadittu kyseisenä 
kalenterivuonna asetuksen (EU) 2018/1999 
35 artiklan mukaisesti, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 449
Martin Hojsík, Katalin Cseh

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta 2021 laadittava 
kansalliset strategiat fossiilisille 
polttoaineille myönnettävän tuen 
asteittaisesta lakkauttamisesta, mukaan 
lukien välilliset tuet, 
kapasiteettimekanismi ja 
energiaköyhyyden torjumisen erottaminen 
fossiilisille polttoaineille myönnettävistä 
tuista;

Or. en

Perustelu

Useat jäsenvaltiot alkoivat kehittää kansallisia suunnitelmia fossiilisten polttoaineiden tukien 
asteittaisesta lakkauttamisesta. Jos aiomme asteittain lopettaa fossiilisten polttoaineiden 
käytön, on analysoitava kaikki fossiilisten energialähteiden tuet ja tukimekanismit, epäsuorat 
muodot mukaan lukien, ja kannustettava muita jäsenvaltioita kehittämään niiden 
käsitteellisestä lakkauttamista koskevia kansallisia strategioita. Tällaista monimutkaista 
aihetta on tuettava analyyseilla, tiedoilla ja ohjaavilla puitteilla.

Tarkistus 450
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 451
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jos komissio toteaa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 5 artiklan 1 
kohdan mukaisesti arvioidun yhteisen 
edistymisen, että jäsenvaltion toimenpiteet 
eivät ole kyseisen tavoitteen mukaisia 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna tai että 
ne eivät riitä varmistamaan 4 artiklassa 
tarkoitetun sopeutumisen edistymistä, se 
antaa tieteellisten elinten, kuten IPCC:n ja 
EPCC:n, neuvojen perusteella 
jäsenvaltioille suosituksia ja tarjoaa 
lisäksi apua näiden toimenpiteiden 
täytäntöönpanoon. Komissio asettaa 
tällaiset suositukset yleisön saataville.

Or. en

Tarkistus 452



AM\1206926FI.docx 47/89 PE653.723v01-00

FI

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

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 453
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Patrizia Toia, 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
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos komissio toteaa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 5 artiklan 1 
kohdan mukaisesti arvioidun yhteisen 
edistymisen, että jäsenvaltion toimenpiteet 
eivät ole kyseisen tavoitteen mukaisia 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna tai että 
ne eivät riitä varmistamaan 4 artiklassa 
tarkoitetun sopeutumisen edistymistä, se 

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

tarkoitetun sopeutumisen edistymistä, se 
antaa kyseiselle jäsenvaltiolle suosituksia. 
Komissio asettaa tällaiset suositukset 
yleisön saataville.

Or. en

Tarkistus 454
Michael Bloss
Verts/EFA-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 455
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos komissio toteaa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 5 artiklan 1 
kohdan mukaisesti arvioidun yhteisen 
edistymisen, että jäsenvaltion toimenpiteet 
eivät ole kyseisen tavoitteen mukaisia 3 

2. Jos komissio toteaa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 5 artiklan 1 
kohdan mukaisesti arvioidun yhteisen 
edistymisen, kansallisten resurssien 
hyödyntämistason sekä taloudellisen ja 
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artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna tai että 
ne eivät riitä varmistamaan 4 artiklassa 
tarkoitetun sopeutumisen edistymistä, se 
voi antaa kyseiselle jäsenvaltiolle 
suosituksia. Komissio asettaa tällaiset 
suositukset yleisön saataville.

sosiaalisen tilanteen, että jäsenvaltion 
toimenpiteet eivät ole kyseisen tavoitteen 
mukaisia 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna tai että 
ne eivät riitä varmistamaan 4 artiklassa 
tarkoitetun sopeutumisen edistymistä, se 
voi antaa kyseiselle jäsenvaltiolle 
suosituksia. Komissio asettaa tällaiset 
suositukset yleisön saataville.

Or. en

Tarkistus 456
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 457
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus



PE653.723v01-00 50/89 AM\1206926FI.docx

FI

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

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

Or. es

Tarkistus 458
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
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 459
Sylvia Limmer, Markus Buchheit
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 460
Michael Bloss
Verts/EFA-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) asianomaisen jäsenvaltion on 
kuuden kuukauden kuluessa suosituksen 
antamisesta ilmoitettava komissiolle, mitä 
toimenpiteitä se aikoo hyväksyä 
ottaakseen suosituksen asianmukaisesti 
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yhteisvastuun hengessä; huomioon jäsenvaltioiden välisen sekä 
unionin ja jäsenvaltioiden välisen 
yhteisvastuun hengessä;

Or. en

Tarkistus 461
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) asianomaisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava komissiolle, mitä 
toimenpiteitä se aikoo hyväksyä 
suosituksen ottamiseksi asianmukaisesti 
huomioon jäsenvaltioiden välisen sekä 
unionin ja jäsenvaltioiden välisen 
yhteisvastuun hengessä;

Or. en

Tarkistus 462
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Patrizia Toia, 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
6 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asianomaisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava ensimmäisessä 
edistymiskertomuksessaan, joka 
toimitetaan asetuksen (EU) 2018/1999 17 
artiklan mukaisesti suosituksen 

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

antamisvuotta seuraavana vuonna, miten se 
on ottanut suosituksen asianmukaisesti 
huomioon. Jos asianomainen jäsenvaltio 
päättää olla ottamatta huomioon jotakin 
suositusta tai sen merkittävää osaa, sen on 
perusteltava tämä komissiolle ja komissio 
toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet 
perussopimusten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 463
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) eurooppalaisen ohjausjakson 
yhteydessä annettujen maakohtaisten 
suositusten olisi täydennettävä 2 kohdan 
mukaisesti annettuja suosituksia ja 
edistettävä tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 464
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) kyseisten suositusten olisi 
sisällyttävä viimeisimpiin eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä annettuihin 
maakohtaisiin suosituksiin.

Or. es
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Tarkistus 465
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 466
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, 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
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Euroopan ympäristökeskuksen 
raportit;

b) Euroopan ympäristökeskuksen ja 
yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) 
raportit;

Or. en

Tarkistus 467
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 468
Markus Pieper, Edina Tóth, 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
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 469
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

Komission teksti Tarkistus

c a) Pariisin sopimuksen 14 artiklassa 
tarkoitettu tuorein maailmanlaajuinen 
tilannekatsaus;

Or. en
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Tarkistus 470
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) paras saatavilla oleva tieteellinen 
näyttö; ja

Or. en

Tarkistus 471
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 472
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 473
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 474
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Euroopan ympäristökeskus avustaa 
komissiota 5 ja 6 artiklassa tarkoitetun 
arvioinnin valmistelussa vuotuisen 
työohjelmansa mukaisesti.

2. Euroopan ympäristökeskus ja 
EPCC avustavat komissiota 5 ja 6 
artiklassa tarkoitetun arvioinnin 
valmistelussa vuotuisen työohjelmansa 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 475
Sira Rego

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

2 a. Komissio ottaa käyttöön 
täydentävän arvioinnin kahden arvioinnin 
välisen ajanjakson aikana, jos jonkin 
jäsenvaltion määrätty toiminta voi 
vaikuttaa merkittävästi 
ilmastoneutraaliuden saavuttamisen 
prosessiin.

Or. es

Tarkistus 476
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 477
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta



AM\1206926FI.docx 59/89 PE653.723v01-00

FI

Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio toimii yhdessä yhteiskunnan 
kaikkien osien, myös paikallis- ja 
aluehallintojen, kanssa, jotta ne voivat ja 
niillä on valmiudet toteuttaa toimia 
sosiaalisesti oikeudenmukaisen, 
ilmastoneutraalin ja ilmastonmuutosta 
kestävän yhteiskunnan hyväksi. 
Yhteiskunnan kaikkia osia tulisi 
kannustaa etenemään kohti määrällisten 
ilmastotavoitteiden hyväksymistä EU:n ja 
kansallisella tasolla asianmukaisilla 
aktiivisilla toimenpiteillä, jotka 
kannustavat niitä mittaamaan toimiensa 
tuloksia kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyksinä. Komissio helpottaa 
osallistavaa ja helposti lähestyttävää 
prosessia kaikilla tasoilla, myös 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla sekä työmarkkinaosapuolten, 
tiedeyhteisön, teollisuuden, kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa, parhaiden 
käytäntöjen vaihtamiseksi ja sellaisten 
toimien ja tarpeiden määrittämiseksi, joilla 
edistetään tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamista. Komissio voi myös 
hyödyntää jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 
2018/1999 11 artiklan mukaisesti 
käynnistämiä monitasoisia ilmasto- ja 
energiakeskusteluja.

Or. en

Tarkistus 478
Miriam Dalli

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Komissio on sitoutunut saavuttamaan 2 
artiklassa asetetut tavoitteet tavalla, joka 
on yhdenmukainen asetuksen (EY) N:o 
1367/2006 kanssa. Komissio varmistaa 
Århusin yleissopimuksen ja erityisesti sen 
avoimuutta koskevien määräysten 
täysimääräisen täytäntöönpanon, mukaan 
lukien yleisön osallistuminen, tiedon 
levittäminen ja oikeussuojan saatavuus. 
Tässä yhteydessä komissio julkaisee 
kaikki ympäristötietoja sisältävät 
arvioinnit asianmukaisella, oikea-
aikaisella ja tehokkaalla tavalla, joka 
mahdollistaa tarvittaessa julkisen 
panoksen. Komissio toimii yhdessä 
yhteiskunnan kaikkien osien kanssa, jotta 
ne voivat ja niillä on valmiudet toteuttaa 
toimia ilmastoneutraalin ja 
ilmastonmuutosta kestävän yhteiskunnan 
hyväksi.

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

Or. en

Tarkistus 479
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

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

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

Or. en

Tarkistus 480
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
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Tarkistus 481
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 482
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

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

Or. en

Tarkistus 483
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, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

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

Or. en

Tarkistus 484
András Gyürk, Edina Tóth

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 485
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
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

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

Or. en

Tarkistus 486
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

9 Siirretyn säädösvallan käyttäminen 9 Siirretyn säädösvallan periaatteet

Or. en

Tarkistus 487
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 488
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 489
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en

Tarkistus 490
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 491
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 492
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
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9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevan 3 artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 493
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Komissio ilmoitti tiedonannossaan 
”Euroopan h-hetki: korjaamalla ja 
kehittämällä parempaa seuraavalle 
sukupolvelle” 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 
hyödyntävät kaiken potentiaalinsa 
digitaalisessa muutoksessa, komissio 
ehdottaa lainsäädäntöä, jolla taataan 
kaikille EU:n kansalaisille oikeus 
energiaan, mukaan lukien energian 
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saatavuutta ja suojelua sekä 
haavoittuvassa asemassa olevien 
kuluttajien tukemista koskevat 
säännökset.

Or. en

Tarkistus 494
Michael Bloss
Verts/EFA-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Uudelleentarkastelu

Komissio suorittaa kuuden kuukauden 
kuluessa kustakin Pariisin sopimuksen 14 
artiklassa tarkoitetusta 
maailmanlaajuisesta tilannekatsauksesta 
kaikkia tämän asetuksen osia koskevan 
uudelleentarkastelun ja esittää siitä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen. Komission kertomuksiin 
liitetään tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotukset.

Or. en

Tarkistus 495
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
10 artikla
Asetus (EU) N:o 2018/1999
1, 2, 3, 8, 11 ja 15 artikla; Liitteet I ja IV

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 496
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, Ivan Štefanec

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) pannaan täytäntöön asetuksen …/… 
[ilmastolaki] 2 artiklassa vahvistetun 
unionin ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi laaditut strategiat ja 
toimenpiteet, energiaunionin tavoitteet ja 
päämäärät sekä ensimmäisen, vuodet 
2021–2030 kattavan kymmenvuotisjakson 
osalta erityisesti vuoteen 2030 ulottuvat 
unionin energia- ja ilmastotavoitteet, sekä 
EU:n teollisuuspolitiikan tavoitteet, 
erityisesti tavoite lisätä teollisuuden 
arvonmuodostuksen osuutta 
kokonaisarvonmuodostuksesta EU:ssa, 
jotta saavutetaan kilpailukykyisempi ja 
kestävämpi talous;

Or. en

Tarkistus 497
Michael Bloss
Verts/EFA-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

a) pannaan täytäntöön asetuksen …/… 
[ilmastolaki] 2 artiklassa vahvistetun 
unionin ilmastoneutraaliustavoitteen 

a) pannaan täytäntöön energiaunionin 
tavoitteiden ja päämäärien ja Pariisin 
sopimuksen mukaisten unionin pitkän 
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saavuttamiseksi laaditut strategiat ja 
toimenpiteet, energiaunionin tavoitteet ja 
päämäärät sekä ensimmäisen, vuodet 
2021–2030 kattavan kymmenvuotisjakson 
osalta erityisesti vuoteen 2030 ulottuvat 
unionin energia- ja ilmastotavoitteet;;

aikavälin 
kasvihuonekaasupäästösitoumusten, 
erityisesti asetuksen …/… [ilmastolaki] 2 
artiklassa tarkoitettujen unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi 
laaditut strategiat ja toimenpiteet sekä 
ensimmäisen, vuodet 2021–2030 kattavan 
kymmenvuotisjakson osalta erityisesti 
vuoteen 2030 ulottuvat unionin energia- ja 
ilmastotavoitteet;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan hallintoasetuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan alkuperäinen 
sanamuoto lisäämällä siihen ainoastaan uusi ilmastolain tavoite.

Tarkistus 498
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) pannaan täytäntöön asetuksen …/… 
[ilmastolaki] 2 artiklassa vahvistetun 
unionin ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi laaditut strategiat ja 
toimenpiteet, energiaunionin tavoitteet ja 
päämäärät, Pariisin sopimuksen mukaiset 
kansainväliset sitoumukset sekä 
ensimmäisen, vuodet 2021–2030 kattavan 
kymmenvuotisjakson osalta erityisesti 
vuoteen 2030 ulottuvat unionin energia- ja 
ilmastotavoitteet;;

Or. en

Tarkistus 499
Michael Bloss
Verts/EFA-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 2018/1999
2 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan hallintoasetuksen 2 artiklan 7 kohdassa sovittu 
”ennusteiden” määritelmä.

Tarkistus 500
Michael Bloss
Verts/EFA-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 2018/1999
2 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

2 a) Korvataan 2 artiklan 11 kohta 
seuraavasti:
11. ’vuoteen 2030 ulottuvilla unionin 
energia- ja ilmastotavoitteilla’ unionin 
laajuista sitovaa tavoitetta, jonka mukaan 
unionin kasvihuonekaasupäästöjä 
alennetaan koko talouden laajuudelta 
vuoteen 2030 mennessä asetuksen .../... 
[ilmastolaki] 2 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti, unionin tason sitovaa 
tavoitetta uusiutuvan energian osuudesta 
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unionissa vuonna 2030 kulutetusta 
energiasta direktiivin (EU) 2018/2001 3 
artiklan 1 kohdan mukaisesti, unionin 
tason yleistavoitetta energiatehokkuuden 
parantumisesta vuonna 2030 direktiivin 
2012/27/EU 1 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti sekä tavoitetta, jonka mukaan 
sähköverkkojen yhteenliitäntäaste on 
vuonna 2030 vähintään 15 prosenttia;

Or. en

Tarkistus 501
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, Łukasz Kohut, 
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Komission teksti Tarkistus

f) arviointi tämän kohdan b 
alakohdassa tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi suunniteltujen 
politiikkojen ja toimenpiteiden 
vaikutuksista, mukaan lukien niiden 
johdonmukaisuus asetuksen .../... 
[ilmastolaki] 2 artiklassa vahvistetun 
unionin ilmastoneutraaliustavoitteen, 
Pariisin sopimuksen mukaisten 
kasvihuonekaasupäästöjen pitkän aikavälin 
vähennystavoitteiden ja 15 artiklassa 
tarkoitettujen pitkän aikavälin strategioiden 
kanssa;;

f) arviointi tämän kohdan b 
alakohdassa tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi suunniteltujen 
politiikkojen ja toimenpiteiden 
vaikutuksista ja niiden yhteiskuntaan ja 
talouteen, erityisesti energiaköyhyyden 
torjumiseen, kohdistuvista vaikutuksista, 
mukaan lukien niiden johdonmukaisuus 
asetuksen .../... [ilmastolaki] 2 artiklassa 
vahvistetun unionin 
ilmastoneutraaliustavoitteen, Pariisin 
sopimuksen mukaisten 
kasvihuonekaasupäästöjen pitkän aikavälin 
vähennystavoitteiden ja 15 artiklassa 
tarkoitettujen pitkän aikavälin strategioiden 
kanssa;;

Or. en
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Tarkistus 502
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, Ivan Štefanec

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

Komission teksti Tarkistus

f) arviointi tämän kohdan b 
alakohdassa tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi suunniteltujen 
politiikkojen ja toimenpiteiden 
vaikutuksista, mukaan lukien niiden 
johdonmukaisuus asetuksen .../... 
[ilmastolaki] 2 artiklassa vahvistetun 
unionin ilmastoneutraaliustavoitteen, 
Pariisin sopimuksen mukaisten 
kasvihuonekaasupäästöjen pitkän aikavälin 
vähennystavoitteiden ja 15 artiklassa 
tarkoitettujen pitkän aikavälin strategioiden 
kanssa;;

f) arviointi tämän kohdan b 
alakohdassa tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi suunniteltujen 
politiikkojen ja toimenpiteiden 
vaikutuksista, mukaan lukien niiden 
johdonmukaisuus asetuksen .../... 
[ilmastolaki] 2 artiklassa vahvistetun 
unionin ilmastoneutraaliustavoitteen, 
Pariisin sopimuksen mukaisten 
kasvihuonekaasupäästöjen pitkän aikavälin 
vähennystavoitteiden ja 15 artiklassa 
tarkoitettujen pitkän aikavälin strategioiden 
sekä tiedonannon COM(2020) 102 final 
mukaisten EU:n teollisuuspolitiikan 
tavoitteiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 503
Michael Bloss
Verts/EFA-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 2018/1999
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

3 a) Korvataan 4 a artiklan 1 kohdan 
iii alakohta seuraavasti:
iii) tapauksen mukaan energiaunionin 
tavoitteiden ja päämäärien, Pariisin 
sopimuksen mukaisten 
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kasvihuonekaasupäästöjä koskevien 
unionin pitkän aikavälin sitoumusten ja 
asetuksen .../... [ilmastolaki] 2 artiklassa 
vahvistettujen unionin ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi asetetut muut tavoitteet ja 
päämäärät, mukaan lukien alakohtaiset 
päämäärät ja mukauttamistavoitteet.

Or. en

Tarkistus 504
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, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4) Lisätään 8 artiklan 2 kohtaan e 
alakohta seuraavasti:

4) Lisätään 8 artiklan 2 kohtaan 
alakohdat seuraavasti:

Or. en

Tarkistus 505
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 506
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, Sven Schulze, Christian Ehler, Hildegard 
Bentele, Ivan Štefanec

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

Komission teksti Tarkistus

e a) se, miten nykyiset ja suunnitellut 
politiikat ja toimenpiteet vaikuttavat 
tiedonannossa COM(2020) 102 final 
vahvistettujen teollisuuspolitiikan 
tavoitteiden saavuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 507
Nicolás González Casares
S&D-ryhmän puolesta
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, 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
10 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EU) N:o 2018/1999
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on käynnistettävä 
kansallisten sääntöjen mukaisesti ilmasto- 
ja energia-alan monitasoinen vuoropuhelu, 
jossa paikallisviranomaiset, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt, 
elinkeinoelämä, sijoittajat ja muut 
asiaankuuluvat sidosryhmät ja yleisö 
voivat olla aktiivisesti mukana ja 
keskustella asetuksen .../... [ilmastolaki] 2 
artiklassa vahvistetun unionin 

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

artiklassa vahvistetun unionin 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisesta sekä erilaisista energia- ja 
ilmastopolitiikan skenaarioista, myös 
pitkän aikavälin skenaarioista, ja tarkastella 
uudelleen edistymistä, paitsi jos 
jäsenvaltiolla on jo rakenne, jota voidaan 
käyttää samaan tarkoitukseen. Tämän 
vuoropuhelun puitteissa keskustellaan 
yhdennetyistä kansallisista energia- ja 
ilmastosuunnitelmista, oikeudenmukaisen 
siirtymän strategioista sekä alakohtaisista 
etenemissuunnitelmista ja strategioista.

Or. en

Tarkistus 508
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, Ivan Štefanec

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

vuoropuhelun puitteissa voidaan 
keskustella yhdennetyistä kansallisista 
energia- ja ilmastosuunnitelmista.;

Or. en

Tarkistus 509
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 510
Michael Bloss
Verts/EFA-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 5 alakohta



AM\1206926FI.docx 81/89 PE653.723v01-00

FI

Asetus (EU) N:o 2018/1999
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Kunkin jäsenvaltion on käynnistettävä 
kansallisten sääntöjen mukaisesti ilmasto- 
ja energia-alan monitasoinen vuoropuhelu, 
jossa paikallisviranomaiset, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt, 
elinkeinoelämä, sijoittajat ja muut 
asiaankuuluvat sidosryhmät ja yleisö 
voivat olla aktiivisesti mukana ja 
keskustella erilaisista energia- ja 
ilmastopolitiikan skenaarioista, myös 
vuosia 2030, 2040, 2050 ja niiden 
jälkeisiä aikoja koskevista skenaarioista, 
jotta voidaan saavuttaa asetuksen .../... 
[ilmastolaki] 2 artiklassa vahvistetut 
unionin ilmastotavoitteet, ja tarkastella 
edistymistä, paitsi jos jäsenvaltiolla on jo 
rakenne, jota voidaan käyttää samaan 
tarkoitukseen. Tämän vuoropuhelun 
puitteissa voidaan keskustella 
yhdennetyistä kansallisista energia- ja 
ilmastosuunnitelmista.;

Or. en

Perustelu

On ratkaisevan tärkeää, että tarkasteltaessa edistymistä kohti ilmastoneutraaliutta kaikki 
sidosryhmät otetaan mukaan säännöllisesti ja aktiivisesti.

Tarkistus 511
Michael Bloss
Verts/EFA-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

5 a) Korvataan 15 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
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Kunkin jäsenvaltion on laadittava ja 
toimitettava komissiolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2020 ja sen jälkeen 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2029 
ja sen jälkeen joka kymmenes vuosi 
vuosiin 2040 ja 2050 ulottuvan sekä 30 
vuotta kattavan pitkän aikavälin 
strategiansa. Jäsenvaltioiden olisi 
tarvittaessa päivitettävä kyseiset strategiat 
viiden vuoden välein.

Or. en

Perustelu

Laatiessaan pitkän aikavälin strategioitaan jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
hallintoasetuksen 15 artiklan 1 kohdassa määritellyn 30 vuotta kattavan strategiansa lisäksi 
myös vuosiin 2040 ja 2050 ulottuvaa strategiaansa tämän asetuksen ilmastoneutraaliutta 
koskevan tavoitteen huomioon ottamiseksi. Ehdotettu tarkistus on leikattu ja liitetty 
ryhmäpoikkeusasetuksen 15 artiklan 1 kohdasta. Sillä varmistetaan myös, että pitkän 
aikavälin strategia koskee myös vuosia 2040 ja 2050.

Tarkistus 512
Michael Bloss
Verts/EFA-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

c) kasvihuonekaasupäästöjen pitkän 
aikavälin vähennysten toteuttaminen ja 
nielujen aikaansaamien poistumien 
tehostaminen kaikilla sektoreilla 
noudattaen unionin tavoitetta vähentää 
unionin kasvihuonekaasupäästöjä 
kustannustehokkaasti osana 
hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) mukaan 
tarvittavia vähennyksiä ja tehostaa 
nielujen aikaansaamia poistumia 
pyrittäessä saavuttamaan Pariisin 
sopimuksen lämpötilatavoitteet siten, että 
saavutetaan tasapaino ihmisen toiminnan 
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aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen 
ja -nielujen aikaansaamien poistumien 
välillä unionissa vuoteen 2040 mennessä 
ja sen jälkeen saavutetaan tarvittaessa 
negatiiviset päästöt;

Or. en

Perustelu

Hallintoasetuksen 15 artiklan 3 kohdan c alakohdassa kehotetaan saavuttamaan ”[...] 
tasapaino ihmisen toiminnan aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen ja -nielujen 
aikaansaamien poistumien välillä unionissa mahdollisimman pian [...]”. Tarkistukseen on 
yksinkertaisesti leikattu ja liitetty tämä kohta ottaen huomioon, että ilmastoneutraaliuden 
saavuttamisen ajankohta on nyt vahvistettu tässä asetuksessa eli ilmastolaissa.

Tarkistus 513
Sira Rego

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

Komission teksti Tarkistus

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

c) kasvihuonekaasupäästöjen pitkän 
aikavälin vähennysten toteuttaminen ja 
nielujen aikaansaamien poistumien 
tehostaminen kaikilla sektoreilla asetuksen 
.../... [ilmastolaki] 2 artiklassa vahvistetun 
unionin ilmastoneutraaliustavoitteen 
mukaisesti;” Päästöjen vähentäminen 
niiden lähteellä on hierarkiassa 
kasvihuonekaasujen poistumien 
yläpuolella.

Or. es

Tarkistus 514
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 515
Michael Bloss
Verts/EFA-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 2018/1999
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

6 a) Korvataan 29 artiklan 1 kohdan a 
alakohta seuraavasti:
a) unionin tasolla saavutettu edistyminen 
energiaunionin tavoitteiden eli 
kasvihuonekaasujen nettopäästöjen 
vähentämisen nollaan ja asetuksessa .../... 
[ilmastolaki] vahvistettujen 
kasvihuonekaasupäästöjen kehityspolun 
saavuttamisessa, mukaan lukien vuoteen 
2030 ulottuvat unionin energia- ja 
ilmastotavoitteet ensimmäisellä 
kymmenvuotisjaksolla, erityisesti jotta 
uusiutuvaa energiaa ja 
energiatehokkuutta koskevissa unionin 
vuoden 2030 tavoitteissa ei olisi vajetta;

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella palautetaan hallintoasetuksen 29 artiklan 1 kohdan a alakohdan alkuperäinen 
sanamuoto ja lisätään siihen yksinkertaisesti tarvittava arvio, joka komission olisi tehtävä 
arvioidakseen edistymistä kohti ilmastolakiin sisältyvää päästöttömyystavoitetta ja sen 
kehityspolkua.

Tarkistus 516
Michael Bloss
Verts/EFA-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 6 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 2018/1999
29 artikla – 5 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b) Lisätään 29 artiklan 5 kohtaan a a 
alakohta seuraavasti:
a a) asetuksessa ... /... [ilmastolaki] 
vahvistetut kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjen vähentämistä nollaan ja 
päästöjen kehityspolkua koskevat 
tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 517
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Komission teksti Tarkistus

i) Sellaiset 2.1.1 kohdassa tarkoitetut 
politiikat ja toimenpiteet asetuksessa (EU) 
2018/842 säädetyn tavoitteen 
saavuttamiseksi ja politiikat ja toimenpiteet 
asetuksen (EU) 2018/841 noudattamiseksi, 
jotka kattavat kaikki keskeiset päästöjä 
aiheuttavat alat ja alat, joilla pyritään 

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

tehostamaan poistumia, ottaen huomioon 
asetuksen .../... [ilmastolaki] 2 artiklassa 
vahvistettu unionin 
ilmastoneutraaliustavoite ja Pariisin 
sopimuksen mukaiset kansainväliset 
sitoumukset;

Or. en

Tarkistus 518
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Komission teksti Tarkistus

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

5.5. Suunniteltujen politiikkojen ja 
toimenpiteiden vaikutus asetuksen .../... 
[ilmastolaki] 2 artiklassa vahvistetun 
unionin ilmastoneutraaliustavoitteen ja 
Pariisin sopimuksen mukaisten 
kansainvälisten sitoumusten 
saavuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 519
Michael Bloss
Verts/EFA-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

7 a) Korvataan liitteessä IV oleva 2.1.1. 
kohta seuraavasti:
”2.1.1. Ennustetut päästövähennykset ja 
poistumien tehostaminen vuoteen 2035, 
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2040, 2045 ja 2050 mennessä”

Or. en

Tarkistus 520
Michael Bloss
Verts/EFA-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

7 b) Korvataan liitteessä IV oleva 2.1.2. 
kohta seuraavasti:
”2.1.2. Kansallinen 
päästövähennystavoite vuodelle 2030 ja, 
jos saatavilla, tämän jälkeiselle ajalle 
ottaen huomioon asetuksen .../... 
[ilmastolaki] 2 artiklan 1 kohdan 
mukaiset jäsenvaltioiden velvoitteet”

Or. en

Tarkistus 521
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 522
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
EU:n jäsenvaltioita ja Eurooppa-
neuvostoa kehotetaan arvioimaan 
uudelleen aiempia sitoumuksiaan ja 
Eurooppa-neuvoston päätelmiä suhteessa 
niin sanottuihin ilmastotavoitteisiin 
vuodelle 2030 ja ilmastoneutraaliuteen 
vuodelle 2050 ja tarvittaessa 
mukauttamaan niitä kohtuullisessa 
ajassa, jotta ne voidaan toteuttaa 
kansalaisten, yritysten ja ympäristön 
hyväksi ilman, että vaarannetaan tai jopa 
tuhotaan kokonaisia teollisuudenaloja ja 
miljoonia työpaikkoja epärealistisilla 
päästövähennyksillä, jotka perustuvat 
ideologiaan pohjautuviin malleihin. 
Eurooppa-neuvoston mahdollisiin uusiin, 
järkevän ympäristöpolitiikan mukaisiin 
päätelmiin perustuen komissiota 
loppupään viranomaisena kehotetaan 
antamaan myöhemmin ehdotus asetuksen 
(EU) 2018/1999 muuttamiseksi niiden 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 523
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan Tämä direktiivi tulee voimaan 
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kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Tarkistus 524
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus on kaikilta osiltaan 
velvoittava, ja sitä sovelletaan 
sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille 
jäsenvaltioille.

Or. en


