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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevassa komission tiedonannossa esitetään uusi 
kasvustrategia, jonka tavoitteena on tehdä unionista oikeudenmukainen ja vauras yhteiskunta, 
jonka talous on moderni, resurssitehokas ja kilpailukykyinen. Kasvihuonekaasujen 
nettopäästöistä pyritään eroon viimeistään vuoteen 2050 mennessä, ja kasvuun pyritään 
lisäämättä resurssien käyttöä. Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena on myös 
suojella, säilyttää ja lisätä unionin luonnonpääomaa sekä suojella kansalaisten terveyttä ja 
hyvinvointia ympäristöön liittyviltä riskeiltä ja vaikutuksilta. 

Tätä taustaa vasten eurooppalaista ilmastolakia koskevan ehdotuksen tarkoituksena on luoda 
puitteet ilmastoneutraaliuden saavuttamiselle EU:ssa. Valmistelija suhtautuu myönteisesti 
tähän komission ehdotukseen ja on esittänyt useita tarkistuksia, joilla pyritään parantamaan 
eurooppalaista ilmastolakia koskevaa asetusta.

Tarkemmin sanottuna valmistelija

 otti vakavasti huomioon ilmasto- ja ympäristökriisin ja ehdotti siksi, että unionin olisi 
saavutettava ilmastoneutraalius vuoteen 2040 mennessä eli kymmenen vuotta ennen 
komission ehdotuksessa asetettua määräaikaa; 

 huomautti, että siirtymän yhteydessä olisi otettava huomioon alueelliset erot ja 
alueellinen epätasapaino, jotta se olisi tasapuolinen ja sosiaalisesti oikeudenmukainen 
sekä alueellisesti kattava; siirtymän on katettava kansalaiset, aluetaso, kaupunki- ja 
maaseutualueet ja yhteisöt, jotta Pariisin sopimuksen, kestävän kehityksen tavoitteiden 
ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa uuden kestävän 
kehityksen politiikan avulla vuoteen 2040 mennessä;

 painotti, että uuteen ilmastolakiin olisi selkeästi sisällytettävä määräaika, johon 
mennessä fossiilisten polttoaineiden käyttö ja niiden suorat ja välilliset tuet lopetetaan 
asteittain, jotta ilmastoneutraali talous voidaan saavuttaa vuoteen 2040 mennessä; 
korosti tarvetta lopettaa asteittain kaikkien fossiilisten polttoaineiden käyttö niin, että 
tavoitteena on rajoittaa lämpötilan nousu 1,5 celsiusasteeseen verrattuna esiteolliseen 
aikaan Pariisin sopimuksen 2 artiklassa asetetun pitkän aikavälin lämpötilatavoitteen 
mukaisesti;

 totesi, että on tärkeää edistää taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, 
jotta voidaan saavuttaa ilmastoneutraaliutta koskevat tavoitteet, jotka perussopimusten 
mukaan kuuluvat unionin päätavoitteisiin, ja asettaa vuodeksi 2030 uusi tavoite 
65 prosentin päästövähennyksistä vuoteen 1990 verrattuna, mikä on 
kunnianhimoisempi kuin komission ehdotuksessa esitetty tavoite;

 painotti, että unionin tasolla ja kansallisella tasolla on tärkeää omaksua yhdennetty 
lähestymistapa, jossa kaikki EU:n politiikan osa-alueet valjastetaan edistämään 
tavoitetta EU:n ilmastoneutraaliudesta vuoteen 2040 mennessä; 

 piti tärkeänä, että jäsenvaltiot asettavat konkreettisia vähennystavoitteita, joissa 
määritetään nimenomaisia velvoitteita energiatehokkuuden, energian 
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kohtuuhintaisuuden ja toimitusvarmuuden tukemiseksi;

 huomautti, että sopeutuminen on keskeinen osa maailmanlaajuisia pitkän aikavälin 
ilmastonmuutostoimia, ja totesi siksi, että on tuettava kattavia kansallisia 
sopeutumisstrategioita ja mukautettava Euroopan rakenne- ja investointirahastoja 
koskevia kumppanuussopimuksia niin, että ne ovat linjassa EU:n ilmastoneutraaliuden 
saavuttamista vuoteen 2040 mennessä koskevan yleistavoitteen kanssa;

 korosti tarvetta edistää synergioita Euroopan rakenne- ja investointirahastojen sekä 
unionin eri ohjelmien, kuten Horisontti Eurooppa -ohjelman, välillä, jotta voidaan 
tukea uusia teknologioita ja innovatiivisia ratkaisuja, joilla korvataan fossiilisten 
polttoaineiden käyttö; 

 kehotti tekemään kestäviä investointeja ja edellyttämään, että ERI-rahastoja käytetään 
kestävän liikkuvuuden, ekoyrittäjien ja vihreän infrastruktuurin tukemiseen;

 pani merkille kumppanuusperiaatteen merkityksen sekä kansalaisten ja yhteisöjen 
roolin muutoksen edistämisessä keskustasolla sekä alueellisella ja paikallisella tasolla. 
Komission olisi toimittava yhdessä yhteiskunnan kaikkien osien kanssa, jotta ne 
voivat toteuttaa toimia ilmastoneutraalin ja ilmastonmuutosta kestävän yhteiskunnan 
hyväksi.

Tarkistusten jättämisen ja varjovalmistelijoiden kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen 
valmistelija on ehdottanut kompromissitarkistuspakettia, jota valiokunnan jäsenten enemmistö 
on kannattanut. Tässä aluekehitysvaliokunnan hyväksymässä kompromissipaketissa on sovittu, 
että 

 asetetaan tavoitteeksi vähentää nettopäästöt nollaan viimeistään vuoteen 2050 mennessä 
sekä unionin että kansallisella tasolla,

 otetaan mukaan kaikkien toimintapolitiikkojen ilmastokestävyyden arviointi, jotta 
mahdollistetaan ilmastoneutraaliuden tavoitteen jäsenvaltiokohtainen ja sen tuloksena 
yhteinen saavuttaminen,

 asetetaan vuoden 2030 tavoitteeksi 50–55 prosentin päästövähennykset vuoteen 1990 
verrattuna,

 saadaan komission sosioekonominen ja alakohtainen vaikutustenarviointi vuoden 2030 
tavoitteesta syyskuuhun 2020 mennessä,

 saadaan vuoden 2021 loppuun mennessä komission arvio siitä, miten olisi muutettava 
unionin lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön vuotta 2030 koskeva unionin tavoite, sekä 
rahastoja ja välineitä koskevaa unionin lainsäädäntöä,

 valtuutetaan komissio antamaan delegoituja säädöksiä ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavasta kehityspolusta,

 luodaan unionin yhteinen tietojärjestelmä, joka helpottaa tietojen ja parhaiden käytäntöjen 
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vaihtoa,

 korostetaan kumppanuusperiaatteen noudattamisen tarvetta,

 korostetaan ”saastuttaja maksaa” -periaatteen tärkeyttä,

 korostetaan tarvetta luopua vaiheittain fossiilisista polttoaineista ja niiden suorista ja 
välillisistä tuista,

 otetaan huomioon muun muassa työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat, väestökehityksen 
haasteet, tarve mukauttaa ERI-rahastoja koskevat kumppanuussopimukset 
ilmastoneutraaliuden tavoitteeseen, covid-19-pandemian aiheuttama talouden 
laskusuhdanne sekä tarve torjua energiaköyhyyttä.

Tämä lopullinen lausunto on tiiviin keskustelun ja kompromissin tulos. Vaikka valmistelija 
olisi pitänyt parempana rohkeampaa lähestymistapaa ja kunnianhimoisempia tavoitteita, hän 
haluaisi kiittää muiden poliittisten ryhmien varjovalmistelijoita. Valmistelija kehottaa 
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa harkitsemaan 
vakavasti aluekehitysvaliokunnan tarkistuksia ja ottamaan huomioon valiokunnan 
voimakkaan sitoutumisen ilmastoneutraaliuden tavoitteeseen.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio esitteli 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa ˮEuroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaˮ1 uuden 
kasvustrategian, jolla pyritään tekemään 
unionista oikeudenmukainen ja vauras 
yhteiskunta, jonka talous on moderni, 
resurssitehokas ja kilpailukykyinen, 
samalla kun kasvihuonekaasujen 
nettopäästöistä pyritään eroon 
vuoteen 2050 mennessä ja talouskasvuun 
pyritään lisäämättä resurssien käyttöä. 
Tavoitteena on myös suojella, säilyttää ja 
lisätä unionin luonnonpääomaa sekä 

(1) Komissio esitteli 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa ˮEuroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaˮ1 uuden 
kasvustrategian, jolla pyritään tekemään 
unionista oikeudenmukainen ja vauras 
yhteiskunta, jonka talous on moderni, 
resurssitehokas ja kilpailukykyinen, 
samalla kun kasvihuonekaasujen 
nettopäästöistä pyritään eroon 
vuoteen 2050 mennessä ja talouskasvuun 
pyritään lisäämättä resurssien käyttöä. 
Tavoitteena on myös suojella, säilyttää ja 
lisätä unionin luonnonpääomaa ja luonnon 
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suojella kansalaisten terveyttä ja 
hyvinvointia ympäristöön liittyviltä 
riskeiltä ja vaikutuksilta. Samalla tämän 
siirtymän on oltava oikeudenmukainen ja 
osallistava, eikä ketään jätetä jälkeen.

monimuotoisuutta sekä suojella 
kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia 
ympäristöön liittyviltä riskeiltä ja 
vaikutuksilta. Samalla tämän siirtymän on 
oltava oikeudenmukainen ja osallistava, 
eikä ketään jätetä jälkeen, mikä koskee 
niin kansalaisia, aluetasoa, kaupunki- ja 
maaseutualueita kuin yhteisöjä.

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

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

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionin ja jäsenvaltioiden 
ilmastotoimien tavoitteena on suojella 

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

ilmastotoimien tavoitteena on suojella 
ihmisiä ja maapalloa, hyvinvointia, 
vaurautta, terveyttä, maataloutta ja 
elintarvikejärjestelmiä, ekosysteemien 
eheyttä ja luonnon monimuotoisuutta 
ilmastonmuutoksen uhalta pyrkien 
saattamaan tasapainoon kehitystarve sekä 
kestävän kehityksen tavoitteet ja 
ilmastotavoitteet kestävän 
kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman puitteissa ja Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti, 
maksimoida vauraus maapallon sietokyvyn 
rajoissa sekä vahvistaa yhteiskunnan kykyä 
joustavasti mukautua muuttuvaan 
ilmastoon ja vähentää alueiden ja 
yhteiskunnan alttiutta ilmastonmuutokselle 
ottaen huomioon covid-19-pandemian 
aiheuttama taloudellinen laskusuhdanne.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Ilmastoneutraaliuden 
saavuttaminen edellyttää yhdennettyä 
lähestymistapaa ja kaikkien talouden 
alojen osallistumista toimiin, 
oikeasuhteista pitkän aikavälin 
sitoutumista unionin talousarviossa sekä 
sopeutumista alakohtaisiin ja alueellisiin 
erityispiirteisiin, jotta siirtymä olisi 
taloudellisesti toteutettavissa, 
oikeudenmukainen ja sosiaalisesti 
tasapuolinen erityisesti maaseutualueilla, 
teollisuuden muutosprosessissa olevilla 
alueilla sekä väestökadosta kärsivillä 
alueilla, kuten pohjoisimmilla alueilla, 
saaristo-, rajaseutu- ja vuoristoalueilla 
sekä syrjäisimmillä alueilla. Saastuttaja 
maksaa -periaatteen olisi tältä osin oltava 
keskeinen tekijä. Kun otetaan huomioon 
energiantuotannon ja -kulutuksen merkitys 
kasvihuonekaasupäästöissä, on olennaisen 
tärkeää siirtyä kestävään, 
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kohtuuhintaiseen, hajautettuun ja 
varmaan energiajärjestelmään, joka 
perustuu hyvin toimiviin energian 
sisämarkkinoihin. Tässä yhteydessä 
energia-alan sääntelykehyksellä olisi 
kannustettava vihreän energian 
kotimaista ja taloudellista tuotantoa ja 
käyttöä, ja sen yhdenmukaistamisen tarve 
olisi otettava huomioon. Digitalisaatio, 
teknologinen innovointi sekä tutkimus ja 
kehitys sekä vaiheittainen luopuminen 
fossiilisista polttoaineista ja niiden 
suorista ja välillisistä tuista ovat myös 
tärkeitä tekijöitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Unioni on maailmanlaajuinen 
johtaja siirtymisessä kohti 
ilmastoneutraaliutta, ja sellaisena sillä on 
vastuu johtaa esimerkin avulla, ylläpitää 
korkeita ympäristönsuojelun normeja, 
auttaa nostamaan maailmanlaajuista 
tavoitetasoa ja tehostaa maailmanlaajuisia 
toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös kauppa- ja 
investointipolitiikkaa, kehityspolitiikkaa ja 
ilmastodiplomatiaa vaarantamatta unionin 
taloudellista kehitystä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Unionin olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin sisällä vuoteen 2050 

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

mennessä tasapaino ihmisen toiminnan 
koko talouden laajuisesti aiheuttamien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien välillä luonnollisten ja 
teknisten ratkaisujen avulla. Kaikkien 
jäsenvaltioiden ja niiden alueiden olisi 
yhdessä pyrittävä unionin laajuiseen 
vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, ja 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission olisi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
saavuttamiseksi, mukaan luettuna 
kaikkien toimintapolitiikkojen 
ilmastokestävyyden varmistaminen ja 
kullakin jäsenvaltiolla energiasiirtymässä 
olevan erilaisen lähtötilanteen huomioon 
ottaminen. Unionin tason toimenpiteet 
ovat tärkeä osa tavoitteen saavuttamiseksi 
tarvittavia toimenpiteitä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

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

(14) Sopeutuminen on keskeinen osa 
maailmanlaajuisia pitkän aikavälin 
ilmastonmuutostoimia. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden ja unionin olisi 
parannettava sopeutumiskykyä, 
vahvistettava kykyä joustavasti mukautua 
muuttuvaan ilmastoon ja vähennettävä 
alttiutta ilmastonmuutokselle Pariisin 
sopimuksen 7 artiklan mukaisesti sekä 
maksimoitava rinnakkaishyödyt muiden 
ympäristö-, kehitys- ja 
koheesiopolitiikkojen ja -lainsäädännön 
kanssa ottaen erityisesti huomioon tarve 
saattaa ERI-rahastojen mukaiset 
kumppanuussopimukset vastaamaan 
ilmastoneutraaliuden tavoitetta. 
Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava kattavat 
kansalliset sopeutumisstrategiat ja -
suunnitelmat yhteistyössä paikallis- ja 
alueviranomaisten kanssa ja painottaen 
erityisesti paikallisia investointi- ja 
koulutusohjelmia, joilla edistetään itse 
tuotetun energian kulutusta, uusiutuvan 
energian integrointia ja 
energiatehokkuuden parantamista kunkin 
alueen erityispiirteet huomioon ottaen. 
Alueellisia ja paikallisia 
sopeutumisstrategioita ja -suunnitelmia 
olisi tuettava ERI-rahastoista ja niiden 
olisi noudatettava vastaavia kansallisia 
strategioita.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Toteuttaessaan unionin ja 
kansallisen tason toimenpiteitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi otettava huomioon 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vaikutus 

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

kansalaisten hyvinvointiin, yhteiskunnan 
vaurauteen ja talouden kilpailukykyyn; 
työllisyyden nettotase, joka perustuu 
toimenpiteisiin, työntekijöiden osaamisen 
kehittämiseen ja uudelleenkoulutukseen 
ja heidän sosiaaliseen osallisuuteensa; 
sopeutumistarpeet ja -mahdollisuudet eri 
talouden aloilla; energia- ja 
elintarviketurva, niiden kohtuuhintaisuus 
ja omavaraisuus sekä tarve torjua 
energiaköyhyyttä; oikeudenmukaisuus ja 
yhteisvastuu jäsenvaltioiden välillä ja 
sisällä ottaen huomioon niiden taloudelliset 
valmiudet ja infrastruktuurien 
kehittäminen, kansalliset ja alueelliset 
olosuhteet ja ajan mittaan tapahtuvan 
lähentymisen tarve; väestörakenteen 
haasteet, yhteenliitettävyys ja alueellinen 
yhteenkuuluvuus; tarve tehdä siirtymästä 
oikeudenmukainen ja sosiaalisesti 
tasapuolinen sekä alueellisesti kattava 
siten, että otetaan erityisesti huomioon 
maaseutualueet ja syrjäiset alueet, joihin 
kohdistuu merkittäviä sosiaalisia ja 
taloudellisia haasteita; tarve investoida 
innovatiivisiin tuotanto- ja 
valmistusmenetelmiin sekä 
innovatiiviseen tutkimukseen ja 
koulutukseen; tarve siirtyä asteittain 
lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen; 
paikallisen talouden tukeminen; paras 
käytettävissä oleva tieteellinen näyttö, 
erityisesti IPCC:n ja IPBES:n raportoimat 
havainnot; tarve sisällyttää 
ilmastonmuutokseen liittyvät riskit 
investointi- ja suunnittelupäätöksiin, 
mukaan lukien asteittainen luopuminen 
fossiilisten polttoaineiden suorista ja 
välillisistä tuista sulkematta pois vihreän 
vedyn käyttöä väliaikaisena ratkaisuna; 
tarve luoda kestäviä investointipolitiikkoja 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi 
erityisesti saarialueilla ja 
rannikkoalueilla, jotka ovat alttiita 
ilmastonmuutokselle; tarve pysäyttää 
metsäkato ja metsien tilan heikkeneminen 
ja edistää kestävää metsänhoitoa, kun 
otetaan huomioon niiden ratkaiseva rooli 
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ilmaston kannalta vakauttavana tekijänä; 
kustannustehokkuus ja 
teknologianeutraalius 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten ja 
poistumien saavuttamisessa ja alueiden ja 
yhteiskunnan häiriönsietokyvyn 
lisäämisessä; eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä 
ja tavoitetasossa; eri alueiden tarve edetä 
kohti ilmastoneutraaliuden saavuttamista 
omaan tahtiin, joka voidaan määrittää 
vasta kun on suoritettu kattava 
vaikutustenarviointi, jossa otetaan 
huomioon alueelliseen kehitykseen, 
teollisuuteen ja työllisyyteen kohdistuva 
vaikutus; eteneminen teknisen 
innovoinnin ja puhtaan energian alalla; 
ja tarve siirtyä asteittain 
kasvuparadigmasta kasvun jälkeiseen 
kestävän kehityksen paradigmaan.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(16) Ilmastoneutraaliuteen siirtyminen 
edellyttää integroitua lähestymistapaa, 
muutoksia kaikilla politiikan aloilla, 
kunnianhimoista ja jatkuvaa rahoitusta ja 
kaikkien talouden ja yhteiskunnan alojen 
yhteisiä toimia, kuten komissio toteaa 
tiedonannossaan ”Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma”. Eurooppa-neuvosto 
tähdensi 12 päivänä joulukuuta 2019 
antamissaan päätelmissä, että kaikkien 
asiaankuuluvien EU:n säädösten ja 
politiikkojen on oltava johdonmukaisia 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa, 
edistettävä sen saavuttamista ja tarjottava 
samalla tasapuoliset toimintaedellytykset, 
ja pyysi komissiota tutkimaan, edellyttääkö 
tämä voimassa olevien sääntöjen 
mukauttamista. Yhtä tärkeää on edistää 
synergioita Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen sekä unionin eri 
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ohjelmien välillä ja erityisesti Horisontti 
Eurooppa -ohjelman kanssa, jotta 
voidaan tukea uusia teknologioita ja 
innovatiivisia ratkaisuja, joilla korvataan 
fossiilisten polttoaineiden käyttö.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tiedonannossaan ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma” komissio 
ilmoitti aikomuksestaan arvioida ja tehdä 
ehdotuksia vuoteen 2030 ulottuvan unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen nostamiseksi sen 
varmistamiseksi, että se on 
johdonmukainen vuoteen 2050 ulottuvan 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa. 
Kyseisessä tiedonannossa komissio korosti, 
että kaikkien unionin politiikkojen olisi 
tuettava ilmastoneutraaliustavoitetta ja että 
kaikkien alojen olisi kannettava kortensa 
kekoon. Komission olisi syyskuuhun 2020 
mennessä tarkasteltava uudelleen unionin 
vuoden 2030 ilmastotavoitetta kattavan 
vaikutustenarvioinnin perusteella ja ottaen 
huomioon analyysi komissiolle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2018/19991 mukaisesti toimitetuista 
yhdennetyistä kansallisista energia- ja 
ilmastosuunnitelmista sekä tutkittava 
vaihtoehtoja uudeksi vuoden 2030 
tavoitteeksi, jonka mukaan päästöjä 
vähennetään 50–55 prosenttia vuoden 1990 
tasoihin verrattuna. Jos se katsoo, että on 
tarpeen muuttaa vuodelle 2030 asettua 
unionin tavoitetta, sen olisi tehtävä 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tämän asetuksen muuttamisesta 
asianmukaisesti. Lisäksi komission olisi 30 
päivään kesäkuuta 2021 mennessä 
arvioitava, miten unionin lainsäädäntöä, 
jolla kyseinen tavoite pannaan täytäntöön, 
olisi muutettava, jotta saavutettaisiin 50–55 

(17) Tiedonannossaan ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma” komissio 
ilmoitti aikomuksestaan arvioida ja tehdä 
ehdotuksia vuoteen 2030 ulottuvan unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen nostamiseksi sen 
varmistamiseksi, että se on 
johdonmukainen vuoteen 2050 ulottuvan 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa. 
Kyseisessä tiedonannossa komissio korosti, 
että kaikkien unionin politiikkojen olisi 
tuettava ilmastoneutraaliustavoitetta ja että 
kaikkien alojen olisi kannettava kortensa 
kekoon. Komission olisi syyskuuhun 2020 
mennessä tarkasteltava uudelleen unionin 
vuoden 2030 ilmastotavoitetta kattavan 
vaikutustenarvioinnin perusteella, jossa 
arvioidaan vaikutusta sekä EU:n että 
kunkin yksittäisen jäsenvaltion kannalta, 
ja ottaen huomioon analyysi komissiolle 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2018/19991 mukaisesti 
toimitetuista yhdennetyistä kansallisista 
energia- ja ilmastosuunnitelmista sekä 
tutkittava vaihtoehtoja uudeksi 
vuoden 2030 tavoitteeksi, jonka mukaan 
päästöjä vähennetään 50–55 prosenttia 
vuoden 1990 tasoihin verrattuna ja 
ehdotetaan vastaavaa rahoitusta unionin 
talousarvion kautta tämän mahdollisen 
uuden vuotta 2030 koskevan tavoitteen 
saavuttamiseksi. Jos se katsoo, että on 
tarpeen muuttaa vuodelle 2030 asettua 
unionin tavoitetta, sen olisi tehtävä 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
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prosentin päästövähennykset vuoteen 1990 
verrattuna.

neuvostolle tämän asetuksen muuttamisesta 
asianmukaisesti. Lisäksi komission olisi 31 
päivään joulukuuta 2021 mennessä 
arvioitava, miten unionin lainsäädäntöä, 
jolla kyseinen tavoite pannaan täytäntöön, 
olisi muutettava, jotta saavutettaisiin 50–55 
prosentin päästövähennykset vuoteen 1990 
verrattuna. Lisäksi komission olisi otettava 
huomioon tarve asettaa mahdollisimman 
pian vuotta 2040 koskeva 
päästövähennystavoite, joka on 
huomattavasti korkeampi.

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

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

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Sen varmistamiseksi, että unioni ja 
jäsenvaltiot pysyvät aikataulussa 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa ja sopeutumisen 
edistämisessä, komission olisi arvioitava 
edistymistä säännöllisesti. Jos 
jäsenvaltioiden yhteinen edistyminen 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa tai sopeutumisessa on 
riittämätöntä tai unionin toimenpiteet eivät 
ole ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia 

(18) Sen varmistamiseksi, että unioni ja 
jäsenvaltiot pysyvät aikataulussa 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa ja sopeutumisen 
edistämisessä, komission olisi mitattava ja 
arvioitava edistymistä säännöllisesti 
asettaen kaikki asiaankuuluvat tiedot 
yleisön saataville ja kunkin alueen 
erityispiirteet huomioon ottaen. Jos 
jäsenvaltioiden ja alueiden yhteinen 
edistyminen ilmastoneutraaliustavoitteen 
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tai riittäviä sopeutumiskyvyn 
parantamiseksi, häiriönsietokyvyn 
vahvistamiseksi tai alttiuden 
vähentämiseksi, komission olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
perussopimusten mukaisesti. Komission 
olisi myös arvioitava säännöllisesti 
asiaankuuluvia kansallisia toimenpiteitä ja 
annettava suosituksia, jos se katsoo, että 
jäsenvaltion toimenpiteet eivät ole 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
riittäviä parantamaan sopeutumiskykyä, 
vahvistamaan häiriönsietokykyä ja 
vähentämään alttiutta ilmastonmuutokselle.

saavuttamisessa tai sopeutumisessa on 
riittämätöntä tai unionin toimenpiteet eivät 
ole ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia 
tai riittäviä sopeutumiskyvyn 
parantamiseksi, häiriönsietokyvyn 
vahvistamiseksi tai alttiuden 
vähentämiseksi, komission olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
perussopimusten mukaisesti. Komission 
olisi myös arvioitava säännöllisesti 
asiaankuuluvia kansallisia ja alueellisia 
toimenpiteitä ja annettava suosituksia ja 
tarjottava teknistä tukea, jos se katsoo, 
että unionin toimenpiteet ovat johtaneet 
alueellisen kilpailukyvyn tai työpaikkojen 
menetyksiin joillakin talouden aloilla tai 
että jäsenvaltion toimenpiteet eivät ole 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
riittäviä parantamaan sopeutumiskykyä, 
vahvistamaan häiriönsietokykyä ja 
vähentämään alttiutta ilmastonmuutokselle.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Komission olisi varmistettava 
vakuuttava ja objektiivinen arviointi, joka 
perustuu ajantasaisiin ja parhaisiin 
saatavilla oleviin tieteellisiin, teknisiin ja 
sosioekonomisiin tuloksiin ja edustaa 
laajaa riippumatonta asiantuntemusta, ja 
perustettava arviointinsa asiaankuuluviin 
tietoihin, mukaan lukien jäsenvaltioiden 
toimittamat ja raportoimat tiedot, Euroopan 
ympäristökeskuksen raportit, paras 
käytettävissä oleva tieteellinen näyttö, 
myös IPCC:n raportit ja kaikkien 
ehdotettujen uusien tavoitteiden kattava 
sosioekonominen ja alakohtainen 
vaikutustenarviointi. Komissio on 
sitoutunut selvittämään, miten julkinen 
sektori voi käyttää EU:n 
luokitusjärjestelmää Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman yhteydessä, ja 
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mukaisesti, kun nämä tiedot ovat 
käytettävissä. Komission olisi käytettävä 
eurooppalaisia tilastoja ja tietoja, jos niitä 
on saatavilla, ja pyrittävä hankkimaan 
asiantuntijoiden suorittama tarkastus. 
Euroopan ympäristökeskuksen olisi 
avustettava komissiota tarpeen mukaan 
vuosittaisen työohjelmansa mukaisesti.

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

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(20) Koska kansalaisilla, alueilla ja 
yhteisöillä ja talouden toimijoilla on 
merkittävä rooli siirtymisessä 
ilmastoneutraaliuteen, olisi edistettävä 
kansalaisten ja yhteiskunnan vahvaa 
osallistumista ilmastotoimiin kaikilla 
tasoilla, kuten kansallisella, alueellisella 
ja paikallisella tasolla, ja 
työmarkkinaosapuolten kanssa, 
ammattijärjestöt mukaan lukien, 
helpottaen kaikkien vammaisten 
henkilöiden osallistumista ja 
tiedonsaantia. Komission olisi 
kumppanuusperiaatteen mukaisesti sekä 
sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden periaatteita 
kunnioittaen sen vuoksi tehtävä 
yhteistyötä yhteiskunnan kaikkien osien 
kanssa, jotta ne voivat ja niillä on 
valmiudet toteuttaa toimia 
ilmastoneutraalin ja ilmastonmuutoksen 
kestävän yhteiskunnan hyväksi, muun 
muassa käynnistämällä eurooppalainen 
ilmastosopimus, jotta otetaan unionin 
kansalaiset ja sidosryhmät mukaan 
unionin ilmastopolitiikkojen laatimiseen 
keskustelevan demokratian prosessin 
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välityksellä. Ilmastosopimuksella 
mahdollistetaan myös parhaiden 
käytäntöjen jakaminen, sosiaalisen 
innovoinnin edistäminen ja paikallisten 
tai yhteisöllisten aloitteiden taloudellinen 
tukeminen.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta voidaan taata ennakoitavuus ja 
luottamus kaikkien talouden toimijoiden 
kannalta, mukaan lukien yritykset, 
työntekijät, sijoittajat ja kuluttajat, 
varmistaa, että siirtyminen 
ilmastoneutraaliuteen on peruuttamatonta, 
varmistaa päästöjen asteittainen 
vähentäminen ajan mittaan ja auttaa 
arvioimaan toimenpiteiden 
johdonmukaisuutta ja edistymistä 
ilmastoneutraaliustavoitteen suhteen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
kehityspolku kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjen saattamiseksi nollatasolle 
unionissa vuoteen 2050 mennessä. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 
2016 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti1. Jotta voitaisiin erityisesti 
varmistaa tasavertainen osallistuminen 
delegoitujen säädösten valmisteluun, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 
kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 
osallistua komission asiantuntijaryhmien 

(21) Jotta voidaan taata ennakoitavuus ja 
luottamus kaikkien talouden toimijoiden 
kannalta, mukaan lukien yritykset, 
työntekijät, sijoittajat ja kuluttajat, 
varmistaa, että siirtyminen 
ilmastoneutraaliuteen on peruuttamatonta, 
osallistavaa ja sosiaalisesti tasapuolista ja 
kaikkien alueiden sosioekonomista 
todellisuutta vastaavaa, varmistaa 
päästöjen asteittainen vähentäminen ajan 
mittaan ja auttaa arvioimaan 
toimenpiteiden johdonmukaisuutta ja 
edistymistä ilmastoneutraaliustavoitteen 
suhteen, komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä, joissa ehdotetaan kehityspolkua 
kasvihuonekaasujen nettopäästöjen 
saattamiseksi nollatasolle unionissa 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 
2016 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti1. Jotta voitaisiin erityisesti 
varmistaa tasavertainen osallistuminen 
delegoitujen säädösten valmisteluun, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 
kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 
osallistua komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

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

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

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

(23) Ilmastonmuutos on lähtökohtaisesti 
rajat ylittävä haaste, ja unionin tasolla 
tarvitaan koordinoituja toimia, joilla 
tuetaan ja vahvistetaan tehokkaasti 
kansallisia ja alueellisia politiikkoja. 
Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa yksin tämän asetuksen tavoitetta, 
joka on ilmastoneutraaliuden toteuttaminen 
unionissa viimeistään vuoteen 2050 
mennessä, vaan se voidaan asetuksen 
laajuuden ja vaikutusten vuoksi paremmin 
saavuttaa unionin tasolla, joten unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen (’SEU’) 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi. SEU:n 4 artiklassa 
vahvistetun vilpittömän yhteistyön 
periaatteen mukaisesti unioni ja 
jäsenvaltiot avustavat toisiaan tämän 
asetuksen tavoitteiden saavuttamisessa, 
toteuttavat tässä asetuksessa 
vahvistetuista tavoitteista ja suosituksista 
johtuvia asianmukaisia toimia ja 
pidättyvät toteuttamasta toimia, jotka 
saattavat vaarantaa tämän asetuksen 
tavoitteiden saavuttamisen,

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tässä asetuksessa esitetään sitova 
jäsenvaltioiden yksimielisesti hyväksymä 
tavoite ilmastoneutraaliuden 
toteuttamiselle unionissa viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä Pariisin 
sopimuksen 2 artiklassa asetetun pitkän 
aikavälin lämpötilatavoitteen 
saavuttamiseksi, eli maapallon 
keskimääräisen lämpötilan nousun 
rajoittamiseksi selvästi alle 
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sopeutumistavoitteen saavuttamisessa. 2 celsiusasteeseen verrattuna esiteolliseen 
aikaan samalla kun pyritään toimimaan 
niin, että lämpötilan nousu saataisiin 
rajattua 1,5 asteeseen verrattuna 
esiteolliseen aikaan, ja suunnataan 
rahoitusvirrat ilmastokestävän kehityksen 
mukaisesti, ja siinä säädetään puitteista, 
joiden avulla voidaan edistyä Pariisin 
sopimuksen 7 artiklassa vahvistetun 
maailmanlaajuisen sopeutumistavoitteen 
saavuttamisessa.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Unionin laajuiset unionissa 
säännellyt kasvihuonekaasujen päästöt ja 
poistumat on tasapainotettava unionissa 
mahdollisimman pian ja viimeistään 
vuonna 2050 ja siten on vähennettävä 
nettopäästöt nollaan kyseiseen 
päivämäärään mennessä sekä unionin että 
kansallisella tasolla.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
ja jäsenvaltioiden on unionin, kansallisella 
ja alueellisella tasolla toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, mukaan luettuna 
kaikkien toimintapolitiikkojen 
ilmastokestävyyden varmistaminen ja 
kunkin jäsenvaltion erilaisen 
lähtötilanteen huomioon ottaminen, jotta 
1 kohdassa esitetty 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan saavuttaa 
yksittäisen jäsenvaltion tasolla ja sen 
tuloksena yhteisesti, kun otetaan 
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huomioon sosiaalinen, taloudellinen ja 
alueellinen asiayhteys sekä se, että on 
tärkeää edistää oikeudenmukaisuutta, 
yhteisvastuuta ja vilpitöntä yhteistyötä 
jäsenvaltioiden ja niiden alueiden välillä.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komissio tarkistaa 
syyskuuhun 2020 mennessä ja 
sosioekonomisen ja alakohtaisen 
vaikutustenarvioinnin laatimisen jälkeen 
asetuksen (EU) 2018/1999 2 artiklan 
11 kohdassa tarkoitettua vuoteen 2030 
ulottuvaa unionin ilmastotavoitetta 
2 artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa ja 
asettaa uuden vuotta 2030 koskevan 
päästövähennystavoitteen, joka on 50–
55 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna, ja 
ehdottaa oikeasuhteisen rahoituksen 
myöntämistä unionin talousarviosta 
tämän mahdollisen vuotta 2030 koskevan 
uuden tavoitteen saavuttamiseksi. Jos 
komissio katsoo, että on tarpeen muuttaa 
kyseistä tavoitetta, se tekee asianmukaisesti 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Komissio arvioi 31 päivään 
joulukuuta 2021 mennessä, miten unionin 
lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön 
unionin vuoteen 2030 ulottuva tavoite, 
sekä rahastoja ja välineitä koskevaa 
unionin lainsäädäntöä olisi muutettava, 
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verrattuna ja saavuttaa 2 artiklan 1 
kohdassa asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite, ja harkitsee 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista, 
mukaan lukien lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen perussopimusten 
mukaisesti.

jotta voidaan saavuttaa 50–55 prosentin 
päästövähennykset vuoteen 1990 
verrattuna ja saavuttaa 2 artiklan 1 
kohdassa asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite, ja harkitsee 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista, 
mukaan lukien lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen perussopimusten 
mukaisesti.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) unionin talouden kilpailukyky; b) unionin talouden kilpailukyky ja 
sosiaalinen hyvinvointi;

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

b a) meneillään olevat ja ennustetut 
talouden laskusuhdanteet, jotka 
vaarantavat työllisyyden, kestävän 
kehityksen ja sosiaalisen osallisuuden;

Tarkistus 26
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paras käytettävissä oleva tekniikka; c) paras käytettävissä oleva tekniikka 
ja sen saatavuuden parantaminen, sekä 
tekninen kehitys;

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus ja toimitusvarmuus;

d) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus, energiaköyhyys ja 
toimitusvarmuus ottaen huomioon kunkin 
jäsenvaltion energialähteiden yhdistelmä;

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 29

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

Komission teksti Tarkistus

d b) vaikutukset biologiseen 
monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin;
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Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

d c) elintarviketurva, elintarvikkeiden 
kohtuuhintaisuus ja toimitusvarmuus;

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu 
jäsenvaltioiden välillä ja niiden sisällä;

e) oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu ja 
vilpitön yhteistyö jäsenvaltioiden ja 
alueiden välillä ja niiden sisällä unionin 
taloudellinen ja alueellinen 
yhteenkuuluvuus huomioon ottaen;

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) investointitarpeet ja -
mahdollisuudet;

g) julkiset ja yksityiset 
investointitarpeet ja -mahdollisuudet, 
mukaan lukien infrastruktuurin 
kehittämistarpeet;

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) tarve varmistaa oikeudenmukainen 
ja sosiaalisesti tasapuolinen siirtymä;

h) tarve varmistaa oikeudenmukainen 
ja sosiaalisesti tasapuolinen siirtymä sekä 
korjata alueellista epätasapainoa;
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 35

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

Komission teksti Tarkistus

j a) sitoutuminen maailmanlaajuiseen 
johtajuuteen ilmastoneutraaliuden alalla;

Tarkistus 36

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

Komission teksti Tarkistus

j b) hiili- ja vesijalanjälkien arviointi 
kauppasuhteissa kolmansien maiden 
kanssa;

Tarkistus 37

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 

1. Asian parissa toimivien unionin 
toimielinten ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että edistytään jatkuvasti 
pyrkimyksessä parantaa sopeutumiskykyä, 
varmistaa tarvittaessa taitotiedon siirto, 
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muuttuvaan ilmastoon ja vähentää alttiutta 
ilmastonmuutokselle Pariisin sopimuksen 7 
artiklan mukaisesti.

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

Tarkistus 38

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 yhteistyössä 
alueiden ja kuntien kanssa laadittava ja 
pantava täytäntöön sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat, jotka sisältävät käytännön 
vähennystavoitteet ja kattavat 
riskinhallintakehykset ja jotka perustuvat 
vakaisiin ilmastoa ja alttiutta koskeviin 
perustasoihin ja edistymisen ja vaikutusten 
arviointeihin paikalliset erityispiirteet 
huomioon ottaen.

Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

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

yksilöllinen edistyminen 4 artiklassa 
tarkoitetussa sopeutumisessa.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio toimittaa kyseisen arvioinnin 
päätelmät ja energiaunionin tilaa koskevan 
katsauksen, joka on laadittu kyseisenä 
kalenterivuonna asetuksen (EU) 2018/1999 
35 artiklan mukaisesti, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Komissio 
käsittelee arvioinnissaan alueilla ja 
suurkaupunkialueilla saavutettua 
edistystä 4 artiklassa tarkoitetun 
sopeutumisen alalla ja käsittelee 
alakohtaisia etenemissuunnitelmia, joilla 
edistetään avointa ja sosiaalisesti 
tasapuolista siirtymistä 
ilmastoneutraaliuteen.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 43

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
ja 2 kohdassa tarkoitetun 
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uudelleentarkastelun perustana on 
yhteinen EU:n tietojärjestelmä, joka on 
asetettu yleisön saataville ja johon on 
kerätty ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseen osallistuvien ja 
sopeutumista edistävien eri toimijoiden 
tuottamat tiedot. Tietojen standardoinnin 
ja homogeenisyyden varmistamiseksi 
unionin yhteisen tietojärjestelmän on 
koostuttava datasta, joka on helppo löytää 
ja joka on esteettömässä, 
yhteentoimivassa ja 
uudelleenkäytettävässä muodossa. 
Komissio antaa 9 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään 
tätä asetusta perustamalla EU:n yhteinen 
tietojärjestelmä ja vahvistamalla 
vaatimukset järjestelmään sisällytettäville 
tiedoille ja datalle. Järjestelmässä 
hyödynnetään digitalisaation ja uuden 
teknologian tarjoamia mahdollisuuksia.

Tarkistus 44

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 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin ja 2 kohdassa 
tarkoitetun uudelleentarkastelun 
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 tai että unionin toimet 
johtivat kilpailukyvyn tai työpaikkojen 
menetyksiin tietyillä alueilla, se toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet perussopimusten 
mukaisesti samaan aikaan 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun kehityspolun 
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uudelleentarkastelun kanssa.

Tarkistus 45

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 ja jäsenvaltiosta 
riippumattomat edistymiseen vaikuttavat 
tekijät, myös ylivoimaiset esteet.

Tarkistus 46

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.

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 
käsittelee arvioinnissaan toimivaltaisten 
aluehallintojen ja suurkaupunkialueiden 
2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen ja 
4 artiklassa tarkoitetun 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen alalla 
toteuttamia toimia, joilla edistetään 
avointa ja sosiaalisesti tasapuolista 
siirtymistä ilmastoneutraaliuteen.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus
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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 tai sen 
alueiden 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 unionin 
toimet johtivat kilpailukyvyn tai 
työpaikkojen menetyksiin tietyillä alueilla, 
se voi antaa kyseiselle jäsenvaltiolle 
suosituksia. Komissio asettaa tällaiset 
suositukset yleisön saataville.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa unionin yhteisessä 
tietojärjestelmässä on oltava jakso, joka 
sisältää strategiat, toimenpiteet ja hyvät 
käytännöt, jotka auttavat 
yhdenmukaistamaan jäsenvaltioiden 
toimet komission suositusten kanssa.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) asianomaisen jäsenvaltion on 
otettava suositus asianmukaisesti 
huomioon jäsenvaltioiden välisen sekä 
unionin ja jäsenvaltioiden välisen ja 
kyseisen jäsenvaltion ja sen alueiden 
välisen yhteisvastuun ja vilpittömän 
yhteistyön hengessä, jollei viimeksi 
mainituilla ole perusteltuja vastalauseita 
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suositusluonnokseen;

Tarkistus 50

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; ja

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

Tarkistus 51

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

Komission teksti Tarkistus

c a) alueelliset tilastot ja tiedot, myös 
suurkaupunkialueita koskevat tiedot; ja

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) mahdolliset lisätiedot unionin ja 
jäsenvaltioiden tekemistä ympäristön 

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

paikallisviranomaisten tekemistä 
ympäristön kannalta kestävistä sijoituksista 
asetuksen (EU) 2020/… 
[luokitusjärjestelmäasetus] mukaisesti, kun 
nämä tiedot ovat käytettävissä.

Tarkistus 54

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.

Kumppanuusperiaatteen mukaisesti 
komissio toimii yhdessä yhteiskunnan 
kaikkien osien kanssa, jotta taataan 
synergiat ja vahvistetaan tiedonvaihtoa ja 
tietoisuuden lisäämistä ilmastoneutraalin 
ja ilmastonmuutosta kestävän yhteiskunnan 
saavuttamiseksi. Komissio helpottaa 
osallistavaa, interaktiivista ja helposti 
lähestyttävää prosessia kaikilla tasoilla, 
myös kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla sekä 
työmarkkinaosapuolten, 
kansalaisjärjestöjen, kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa, varmistaen 
kaikkien vammaisten henkilöiden laajan 
osallistumisen ja paremman 
tiedonsaannin, 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.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EU) 2018/1999
11 artikla
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Komission teksti Tarkistus

”11 artikla ”11 artikla

Ilmasto- ja energia-alan monitasoinen 
vuoropuhelu

Ilmasto- ja energia-alan monitasoinen 
vuoropuhelu

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 alue- ja paikallisviranomaiset, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt, 
elinkeinoelämä, sijoittajat, 
ammattijärjestöt 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.
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