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Tarkistus 23
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Tsvetelina 
Penkova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja 
erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan,

Or. en

Perustelu

Lyhennettä käytetään kaikkialla asetuksessa.

Tarkistus 24
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
174 artiklan,

Or. en

Tarkistus 25
Mathilde Androuët

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio esitteli 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa ˮEuroopan vihreän 

(1) Komissio esitteli 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa ˮEuroopan vihreän 



PE652.651v01-00 4/208 AM\1206858FI.docx

FI

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

kehityksen ohjelmaˮ19 uuden 
kasvustrategian, jolla pyritään tekemään 
unionista oikeudenmukainen ja vauras 
yhteiskunta, jonka talous on moderni, 
resurssitehokas ja kilpailukykyinen, 
samalla kun kasvihuonekaasujen 
nettopäästöistä pyritään eroon vuoteen 
2050 mennessä ja talouskasvuun pyritään 
lisäämättä resurssien käyttöä. Tavoitteena 
on myös suojella, säilyttää ja lisätä unionin 
luonnonpääomaa sekä suojella kansalaisten 
terveyttä ja hyvinvointia ympäristöön 
liittyviltä riskeiltä ja vaikutuksilta. Samalla 
tämän siirtymän on oltava 
oikeudenmukainen, eikä ketään jätetä 
jälkeen. Siirtymän on oltava EU:n 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
192 artiklan 5 kohdan mukainen, jossa 
määrätään väliaikaisista poikkeuksista 
valtioille, jotka pitävät tällaisen politiikan 
kustannuksia suhteettomina.

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

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

Or. fr

Tarkistus 26
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio esitteli 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa ˮEuroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaˮ19 uuden 
kasvustrategian, jolla pyritään tekemään 
unionista oikeudenmukainen ja vauras 
yhteiskunta, jonka talous on moderni, 
resurssitehokas ja kilpailukykyinen, 
samalla kun kasvihuonekaasujen 
nettopäästöistä pyritään eroon vuoteen 

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

2050 mennessä ja talouskasvuun pyritään 
lisäämättä resurssien käyttöä. Tavoitteena 
on myös suojella, säilyttää ja lisätä unionin 
luonnonpääomaa sekä suojella kansalaisten 
terveyttä ja hyvinvointia ympäristöön 
liittyviltä riskeiltä ja vaikutuksilta. Samalla 
tämän siirtymän on oltava 
oikeudenmukainen ja osallistava, eikä 
ketään jätetä jälkeen ja valvottava, ettei 
yksikään kansalainen tai Euroopan alue 
joudu kärsimään ilmastoneutraaliin 
talouteen siirtymisen seurauksista.

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

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

Or. es

Tarkistus 27
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(1) Komissio esitteli 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa ˮEuroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaˮ19 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, säilyttää 
biologinen monimuotoisuus ja suojella 
sitä sekä suojella kansalaisten terveyttä ja 
hyvinvointia ympäristöön liittyviltä 
riskeiltä ja vaikutuksilta. Samalla tämän 
siirtymän on oltava oikeudenmukainen ja 
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osallistava, eikä ketään jätetä jälkeen, 
minkä lisäksi sillä on edistettävä 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta.

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

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

Or. en

Tarkistus 28
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

vihreän kehityksen ohjelma”, 
COM(2019) 640 final, 
11. joulukuuta 2019.

Or. en

Tarkistus 29
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Or. en
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Tarkistus 30
Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 31
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 32
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio esitteli 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa ˮEuroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaˮ19 uuden 
kasvustrategian, jolla pyritään tekemään 
unionista oikeudenmukainen ja vauras 
yhteiskunta, jonka talous on moderni, 

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

resurssitehokas ja kilpailukykyinen, 
samalla kun kasvihuonekaasujen 
nettopäästöistä pyritään eroon vuoteen 
2050 mennessä ja talouskasvuun pyritään 
lisäämättä resurssien käyttöä. Tavoitteena 
on myös suojella, säilyttää ja lisätä unionin 
luonnonpääomaa sekä suojella kansalaisten 
terveyttä ja hyvinvointia ympäristöön 
liittyviltä riskeiltä ja vaikutuksilta. Tämän 
siirtymän on oltava oikeudenmukainen ja 
osallistava.

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

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

Or. it

Tarkistus 33
Isabel Benjumea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Meidän on otettava huomioon 
covid-19-taudin aiheuttaman pandemian 
seuraukset Euroopan väestössä, 
terveydessä ja eri alueiden taloudessa ja 
sen keskipitkän aikavälin vaikutukset 
työllisyyteen ja jäsenvaltioiden 
kasvunäkymiin

Or. es

Tarkistus 34
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(2) Hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) 
erityisraportti vaikutuksista, joita 
aiheutuu maapallon keskilämpötilan 
noususta 1,5 celsiusasteella esiteollisella 
kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna, 
ja asiaan liittyvistä maailmanlaajuisista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kehityskuluista20, tarjoaa vahvan 
tieteellisen perustan ilmastonmuutoksen 
torjumiselle ja osoittaa, että ilmastotoimia 
on tehostettava. Raportissa vahvistetaan, 
että kasvihuonekaasupäästöjä on 
kiireellisesti vähennettävä ja että 
ilmastonmuutos on rajoitettava 
1,5 celsiusasteeseen erityisesti 
äärimmäisten sääilmiöiden 
todennäköisyyden vähentämiseksi. 
Biologista monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja käsittelevän 
hallitustenvälisen tiede- ja 
politiikkafoorumin (IPBES) vuoden 2019 
maailmanlaajuisesta arviointiraportista21 
kävi ilmi, että luonnon monimuotoisuus 
on heikentynyt maailmanlaajuisesti ja että 
ilmastonmuutos on kolmanneksi 
merkittävin luonnon monimuotoisuuden 
häviämistä edistävä tekijä22.

(2) Euroopan unioni ja sen 
jäsenvaltiot ovat kaikilta osin sitoutuneet 
Pariisin sopimukseen ja sen pitkän 
aikavälin tavoitteisiin ja kehottavat 
kiireellisesti nostamaan tavoitteita 
maailmanlaajuisesti, kun otetaan 
huomioon uusin tieteellinen näyttö, kuten 
hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin 
(IPCC)20 ja biologista monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja käsittelevän 
hallitustenvälisen tiede- ja 
politiikkafoorumin (IPBES) äskettäin 
julkistamat raportit.

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

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

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
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Biodiversity and Ecosystem Services.
22 Euroopan ympäristökeskuksen raportti 
”The European environment – state and 
outlook 2020” (Luxembourg: EU:n 
julkaisutoimisto, 2019).

Or. en

Perustelu

IPCC on laatinut asiasta useampia tärkeitä raportteja, ja ne olisi kaikki otettava huomioon. 
Ehdotamme, että käytetään EU:n pitkän aikavälin strategioita koskevan ehdotuksen 
sanamuotoja ja että raporttien otsikot ilmoitetaan alaviitteissä.

Tarkistus 35
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(2) Hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) 
erityisraportti vaikutuksista, joita aiheutuu 
maapallon keskilämpötilan noususta 
1,5 celsiusasteella esiteollisella kaudella 
vallinneeseen tasoon verrattuna, ja asiaan 
liittyvistä maailmanlaajuisista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kehityskuluista20, tarjoaa vahvan 
tieteellisen perustan ilmastonmuutoksen 
torjumiselle ja osoittaa, että ilmastotoimia 
on tehostettava, kestävää kehitystä on 
tehostettava ja köyhyyden poistamisen 
torjuntaa on lisättävä. Raportissa 
vahvistetaan, että kasvihuonekaasupäästöjä 
on kiireellisesti vähennettävä ja että 
ilmastonmuutos on rajoitettava 
1,5 celsiusasteeseen erityisesti 
äärimmäisten sääilmiöiden 
todennäköisyyden vähentämiseksi. 
Biologista monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja käsittelevän 
hallitustenvälisen tiede- ja 
politiikkafoorumin (IPBES) vuoden 2019 
maailmanlaajuisesta arviointiraportista21 
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ilmastonmuutos on kolmanneksi 
merkittävin luonnon monimuotoisuuden 
häviämistä edistävä tekijä22.

kävi ilmi, että luonnon monimuotoisuus on 
heikentynyt maailmanlaajuisesti ja että 
ilmastonmuutos on kolmanneksi 
merkittävin luonnon monimuotoisuuden 
häviämistä edistävä tekijä22.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 36
Mathilde Androuët

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) 
erityisraportti vaikutuksista, joita aiheutuu 
maapallon keskilämpötilan noususta 
1,5 celsiusasteella esiteollisella kaudella 
vallinneeseen tasoon verrattuna, ja asiaan 
liittyvistä maailmanlaajuisista 

(2) Hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) 
erityisraportti vaikutuksista, joita aiheutuu 
maapallon keskilämpötilan noususta 
1,5 celsiusasteella esiteollisella kaudella 
vallinneeseen tasoon verrattuna, ja asiaan 
liittyvistä maailmanlaajuisista 
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kasvihuonekaasupäästöjen 
kehityskuluista20, tarjoaa vahvan 
tieteellisen perustan ilmastonmuutoksen 
torjumiselle ja osoittaa, että ilmastotoimia 
on tehostettava. Raportissa vahvistetaan, 
että kasvihuonekaasupäästöjä on 
kiireellisesti vähennettävä ja että 
ilmastonmuutos on rajoitettava 
1,5 celsiusasteeseen erityisesti 
äärimmäisten sääilmiöiden 
todennäköisyyden vähentämiseksi. 
Biologista monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja käsittelevän 
hallitustenvälisen tiede- ja 
politiikkafoorumin (IPBES) vuoden 2019 
maailmanlaajuisesta arviointiraportista21 
kävi ilmi, että luonnon monimuotoisuus on 
heikentynyt maailmanlaajuisesti ja että 
ilmastonmuutos on kolmanneksi 
merkittävin luonnon monimuotoisuuden 
häviämistä edistävä tekijä22.

kasvihuonekaasupäästöjen 
kehityskuluista20, tarjoaa tieteellisen 
perustan ilmastonmuutoksen torjumiselle ja 
ilmastotoimien käyttöönotolle. Raportissa 
vahvistetaan, että kasvihuonekaasupäästöjä 
on kiireellisesti vähennettävä ja että 
ilmastonmuutos on rajoitettava 
1,5 celsiusasteeseen erityisesti 
äärimmäisten sääilmiöiden 
todennäköisyyden vähentämiseksi. 
Biologista monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja käsittelevän 
hallitustenvälisen tiede- ja 
politiikkafoorumin (IPBES) vuoden 2019 
maailmanlaajuisesta arviointiraportista21 
kävi ilmi, että luonnon monimuotoisuus on 
heikentynyt maailmanlaajuisesti ja että 
ilmastonmuutos on kolmanneksi 
merkittävin luonnon monimuotoisuuden 
häviämistä edistävä tekijä22.

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

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

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

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

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

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

Or. fr
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Tarkistus 37
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(3) On ratkaisevan tärkeää määrittää 
pitkän aikavälin tavoite, jotta voidaan 
edistää oikeudenmukaisen muutoksen, 
työllisyyden, kasvun ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamisen vahvistamista 
sekä saavuttaa oikeudenmukaisella, 
tehokkaalla ja kustannustehokkaalla 
tavalla lämpötilatavoite, jonka mukaan 
maapallon keskilämpötilan nousu 
pidetään selvästi alle 2 celsiusasteessa 
esiteollisella kaudella vallinneeseen 
tasoon verrattuna ja jatketaan 
pyrkimyksiä rajoittaa lämpötilan nousu 
1,5 celsiusasteeseen esiteollisella kaudella 
vallinneeseen tasoon verrattuna ja joka on 
esitetty ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen osapuolten 
21. konferenssissa vuonna 2015 
hyväksytyssä Pariisin sopimuksessa.

Or. en

Perustelu

Kannatamme painokkaampien sanamuotojen käyttämistä, kun pyritään tuomaan esille pitkän 
aikavälin tavoitteen tärkeys muihin tavoitteisiin verrattuna.

Tarkistus 38
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) On ratkaisevan tärkeää määrittää (3) On ratkaisevan tärkeää määrittää 
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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’.

jäsenvaltioiden yksimielisesti hyväksymä 
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’.

Or. en

Tarkistus 39
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(3) On ratkaisevan tärkeää määrittää 
pitkän aikavälin tavoite, jotta voidaan 
edistää taloudellista ja yhteiskunnallista 
muutosta, uudelleenkoulutusta, 
työpaikkojen luomista, 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’.

Or. en
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Tarkistus 40
Mathilde Androuët

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(3) On ratkaisevan tärkeää määrittää 
pitkän aikavälin tavoite, jotta voidaan 
edistää taloudellista ja yhteiskunnallista 
muutosta, työpaikkojen suojelua ja 
luomista, 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’.

Or. fr

Tarkistus 41
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 

(3) On ratkaisevan tärkeää määrittää 
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 



PE652.651v01-00 18/208 AM\1206858FI.docx

FI

kansakuntien puitesopimuksen osapuolten 
21. konferenssissa vuonna 2015 
hyväksyttyyn 
ilmastonmuutossopimukseen, jäljempänä 
’Pariisin sopimus’.

kansakuntien puitesopimuksen osapuolten 
21. konferenssissa vuonna 2015 
hyväksyttyyn 
ilmastonmuutossopimukseen, jäljempänä 
’Pariisin sopimus’.

Or. en

Tarkistus 42
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 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’.

Or. it

Tarkistus 43
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Pariisin sopimuksessa asetetaan 
pitkän aikavälin tavoitteeksi pitää 
maapallon keskilämpötilan nousu selvästi 

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

alle 2 °C:ssa suhteessa esiteolliseen aikaan 
ja pyrkiä toimiin, joilla lämpötilan nousu 
saataisiin rajattua 1,5 °C:een suhteessa 
esiteolliseen aikaan23, ja sopimuksessa 
korostetaan, että on tärkeää sopeutua 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin24 ja 
sovittaa rahoitusvirrat johdonmukaisiksi 
suhteessa kasvihuonekaasujen osalta 
vähäpäästöiseen kehityskulkuun ja 
kehitykseen, jossa joustavasti mukaudutaan 
muuttuvaan ilmastoon25, kiinnittäen 
erityisesti huomiota alueisiin ja maihin, 
joissa ilmastonmuutoksen torjuntatoimien 
vaikutukset saattavat olla 
voimakkaampia.

_________________ _________________
23 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohta.

23 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohta.

24 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
b alakohta.

24 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
b alakohta.

25 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
c alakohta.

25 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
c alakohta.

Or. en

Tarkistus 44
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Pariisin sopimuksessa asetetaan 
pitkän aikavälin tavoitteeksi pitää 
maapallon keskilämpötilan nousu selvästi 
alle 2 °C:ssa suhteessa esiteolliseen aikaan 
ja pyrkiä toimiin, joilla lämpötilan nousu 
saataisiin rajattua 1,5 °C:een suhteessa 
esiteolliseen aikaan23, ja sopimuksessa 
korostetaan, että on tärkeää sopeutua 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin 
tavalla, joka ei uhkaa 
elintarviketuotantoa,24 ja sovittaa 
rahoitusvirrat johdonmukaisiksi suhteessa 
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kehitykseen, jossa joustavasti mukaudutaan 
muuttuvaan ilmastoon25.

kasvihuonekaasujen osalta vähäpäästöiseen 
kehityskulkuun ja kehitykseen, jossa 
joustavasti mukaudutaan muuttuvaan 
ilmastoon25.

_________________ _________________
23 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohta.

23 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohta.

24 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
b alakohta.

24 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
b alakohta.

25 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
c alakohta.

25 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
c alakohta.

Or. en

Tarkistus 45
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) EU:n on ilmastonmuutoksen ja 
pandemioiden, kuten covid-19-
pandemian, välillä vallitsevan yhteyden 
vuoksi lisättävä toimiaan 
maailmanlaajuisten 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi, luonnonkatastrofien 
estämiseksi ja biologisen 
monimuotoisuuden suojelemiseksi 
kaikkialla maailmassa Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden ja 
katastrofiriskien vähentämistä koskevan 
Sendain kehyksen painopisteiden 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 46
Mathilde Androuët

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Unionin ja jäsenvaltioiden 
ilmastotoimien tavoitteena on suojella 
ihmisiä ja maapalloa, hyvinvointia, 
vaurautta, terveyttä, elintarvikejärjestelmiä, 
ekosysteemien eheyttä ja luonnon 
monimuotoisuutta ilmastonmuutoksen 
uhalta kestävän kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman puitteissa ja Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti, 
maksimoida vauraus maapallon sietokyvyn 
rajoissa sekä vahvistaa yhteiskunnan kykyä 
joustavasti mukautua muuttuvaan 
ilmastoon ja vähentää yhteiskunnan 
alttiutta ilmastonmuutokselle noudattaen 
SEUT-sopimuksen 192 artiklan 5 kohtaa, 
jossa määrätään suhteettomien 
kustannuksien tapauksessa väliaikaisista 
poikkeuksista.

Or. fr

Tarkistus 47
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionin ja jäsenvaltioiden 
ilmastotoimien tavoitteena on suojella 
ihmisiä ja maapalloa, hyvinvointia, 
vaurautta, terveyttä, elintarvikejärjestelmiä, 
ekosysteemien eheyttä ja luonnon 
monimuotoisuutta ilmastonmuutoksen 
uhalta kestävän kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman puitteissa ja Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti, 
maksimoida vauraus maapallon sietokyvyn 

(5) Unionin ja jäsenvaltioiden 
ilmastotoimien tavoitteena on suojella 
ihmisiä ja maapalloa, hyvinvointia, 
vaurautta, terveyttä, elintarvikejärjestelmiä, 
ekosysteemien eheyttä ja luonnon 
monimuotoisuutta ilmastonmuutoksen 
uhalta pyrkien tasapainottamaan 
kehitystarvetta ja kestävän kehityksen 
tavoitteita ja ilmastotavoitteita, kestävän 
kehityksen Agenda 2030 -
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rajoissa sekä vahvistaa yhteiskunnan kykyä 
joustavasti mukautua muuttuvaan 
ilmastoon ja vähentää yhteiskunnan 
alttiutta ilmastonmuutokselle.

toimintaohjelman puitteissa ja Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti, 
maksimoida vauraus maapallon sietokyvyn 
rajoissa sekä vahvistaa yhteiskunnan kykyä 
joustavasti mukautua muuttuvaan 
ilmastoon ja vähentää yhteiskunnan 
alttiutta ilmastonmuutokselle.

Or. en

Tarkistus 48
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Unionin ja jäsenvaltioiden 
ilmastotoimien tavoitteena on suojella 
ihmisiä ja maapalloa, hyvinvointia, 
vaurautta, terveyttä, elintarvikejärjestelmiä, 
ekosysteemien eheyttä ja luonnon 
monimuotoisuutta ilmastonmuutoksen 
uhalta kestävän kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman puitteissa ja Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti, 
maksimoida vauraus sekä vahvistaa 
yhteiskunnan kykyä joustavasti mukautua 
muuttuvaan ilmastoon ja vähentää 
yhteiskunnan alttiutta ilmastonmuutokselle, 
ottaen samanaikaisesti huomioon 
taloustilanne ja covid-19-pandemiasta 
johtuva taantuma.

Or. it

Tarkistus 49
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 50
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 51
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Unionin ja jäsenvaltioiden 
ilmastotoimien tavoitteena on suojella 
ihmisiä ja maapalloa, hyvinvointia, 
vaurautta, terveyttä, elintarvikejärjestelmiä, 
ekosysteemien eheyttä ja luonnon 
monimuotoisuutta ilmastonmuutoksen 
uhalta kestävän kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman puitteissa ja Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti, 
maksimoida vauraus maapallon sietokyvyn 
rajoissa sekä minimoida 
ilmastonmuutoksen nopeus ja vähentää 
sitä.

Or. en

Tarkistus 52
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
edellyttäisi kaikkien talouden alojen 
osallistumista toimiin, siten, että otetaan 
huomioon unionin taloudellinen, 
sosiaalinen ja alueellinen 
yhteenkuuluvuus ja kiinnitetään erityistä 
huomiota maaseutualueisiin, teollisuuden 
muutosprosessissa oleviin alueisiin sekä 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin 
alueisiin, kuten pohjoisimmat alueet, 
joiden väestöntiheys on erittäin alhainen, 
ja saaristo-, rajaseutu- ja vuoristoalueet 
sekä syrjäisimmät alueet. Kun otetaan 
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huomioon energiantuotannon ja -
kulutuksen merkitys 
kasvihuonekaasupäästöissä, on olennaisen 
tärkeää siirtyä kestävään, kohtuuhintaiseen 
ja varmaan energiajärjestelmään, joka 
perustuu hyvin toimiviin energian 
sisämarkkinoihin. Digitalisaatio, 
teknologinen innovointi sekä tutkimus ja 
kehitys ovat myös tärkeitä tekijöitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa.

Or. en

Tarkistus 53
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
edellyttäisi kaikkien talouden alojen 
osallistumista toimiin. 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. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä myös fossiili-intensiivisten 
materiaalien korvaamiseen uusiutuvilla ja 
biopohjaisilla materiaaleilla, jotka ovat 
peräisin metsä- ja maataloudesta, jotka 
ovat kaksi sekä hiilipäästöjä aiheuttavaa 
että hiilinieluna toimivaa alaa, sekä 
vähähiilisillä materiaaleilla.

Or. en
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Perustelu

Ilmastoneutraaliuden kannalta on ratkaisevan tärkeää, että fossiili-intensiiviset materiaalit 
korvataan uusiutuvilla, biopohjaisilla ja vähähiilisillä materiaaleilla. Materiaalien ja 
teollisuustuotteiden osuus hiilidioksidipäästöistä on 23 prosenttia, mikä johtuu tuotteiden 
valtioiden sisäisestä loppukysynnästä. Koska unionin sisäisen tuotteiden loppukysynnän osuus 
EU27:n kokonaishiilijalanjäljestä on 77 prosenttia, materiaalien ja teollisuustuotteiden osuus 
on lähes viidesosa EU27:n kaikista hiilidioksidipäästöistä.

Tarkistus 54
Mathilde Androuët

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 55
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
edellyttäisi kaikkien talouden alojen 
osallistumista toimiin. Kun otetaan 
huomioon energiantuotannon ja -

(6) Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
edellyttäisi kaikkien talouden alojen 
osallistumista toimiin. Kun otetaan 
huomioon energiantuotannon ja -
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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.

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. Olisi keskityttävä 
erityisesti vähentämään järjestelmän 
perustumista fossiilisiin polttoaineisiin, 
jolloin vedyn käyttö polttoaineena ja 
energian varastointivälineenä voi olla 
tärkeässä asemassa, kun pyritään 
mahdollistamaan siirtyminen puhtaaseen 
ja vähähiiliseen energiajärjestelmään.

Or. en

Tarkistus 56
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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, että kaikki talouden alat, 
mukaan luettuina ilmailu ja meriliikenne, 
vähentävät päästöjään lähelle nollaa. 
Saastuttaja maksaa -periaatteen olisi tältä 
osin oltava keskeinen tekijä. 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. Tämä edellyttää riittävän 
lisärahoituksen myöntämistä tutkimusta 
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ja täytäntöönpanoa varten.

Or. en

Perustelu

Haluaisimme painottaa lisärahoituksen myöntämistä tutkimusta ja täytäntöönpanoa varten.

Tarkistus 57
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 yhteisiä ja johdonmukaisia 
toimia kaikilla hallinnontasoilla, 
rahoitus- ja investointipolitiikkaa ja 
kaikkien talouden alojen osallistumista 
toimiin. Kun otetaan huomioon 
energiantuotannon, -jakelun ja -kulutuksen 
merkitys kasvihuonekaasupäästöjen 
kestävän ja sosiaalisten vaikutusten 
lieventämiseen pyrkivän vähentämisen 
kannalta, on olennaisen tärkeää siirtyä 
kestävään, kohtuuhintaiseen ja 
turvalliseen, hyvin toimivaan julkiseen 
energiajärjestelmään. Asteittainen 
luopuminen fossiilisista polttoaineista ja 
niille myönnettävien suorien ja 
epäsuorien tukien käytöstä, digitalisaatio, 
teknologinen innovointi sekä tutkimus ja 
kehitys ovat myös tärkeitä tekijöitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa.

Or. en

Tarkistus 58
Vlad-Marius Botoş, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Laurence 
Farreng

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
edellyttäisi kaikkien julkisten ja yksityisten 
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. Tässä yhteydessä 
energia-alan sääntelykehystä olisi 
yhdenmukaistettava unionissa, ja sillä 
olisi kannustettava unionin sisäistä ja 
taloudellista vihreän energian tuotantoa 
ja käyttöä. Digitalisaatio, teknologinen 
innovointi sekä tutkimus ja kehitys ovat 
myös tärkeitä tekijöitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa.

Or. en

Tarkistus 59
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
edellyttäisi kaikkien talouden alojen 
osallistumista toimiin ja EU:n 
talousarvion oikeasuhteista pitkän 
aikavälin sitouttamista, ja sitä olisi 
mukautettava alakohtaisiin ja alueellisiin 
erityispiirteisiin, jotta siirtymästä tehdään 
taloudellisesti toteuttamiskelpoinen, 
oikeudenmukainen ja sosiaalisesti 
tasapuolinen. Kun otetaan huomioon 
energiantuotannon ja -kulutuksen merkitys 
kasvihuonekaasupäästöissä, on olennaisen 
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ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa.

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

Or. en

Tarkistus 60
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
edellyttäisi kaikkien talouden alojen ja 
kaikkien aluehallintojen 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 ja alueiden 
sopeutumiskyvyn ja kestävyyden 
lisäämisessä, koska ne edistävät 
maaseutualueiden kehitystä ja 
väestökadon torjuntaa.

Or. en
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Tarkistus 61
Caroline Roose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 62
Isabel Carvalhais

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 

(6) Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
on kaikkien yhteiskunnan ja talouden 
alojen yhteinen huolenaihe ja edellyttäisi 
kaikkien kestävää osallistumista toimiin 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Kun 
otetaan huomioon energiantuotannon ja -
kulutuksen merkitys 
kasvihuonekaasupäästöissä, on olennaisen 
tärkeää siirtyä kestävään, kohtuuhintaiseen 
ja varmaan energiajärjestelmään, joka 
perustuu hyvin toimiviin energian 
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kehitys ovat myös tärkeitä tekijöitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa.

sisämarkkinoihin. Digitalisaatio, 
teknologinen innovointi sekä tutkimus ja 
kehitys ovat myös tärkeitä tekijöitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa.

Or. en

Tarkistus 63
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 väistämättä kaikilla talouden 
aloilla toteutettujen toimenpiteiden 
vaikutustenarviointia; Kun otetaan 
huomioon energiantuotannon ja -
kulutuksen merkitys 
kasvihuonekaasupäästöissä, on 
tarkoituksenmukaista siirtyä sekä 
ympäristö- että talousnäkökulmasta 
kestävään, kohtuuhintaiseen ja varmaan 
energiajärjestelmään, joka perustuu hyvin 
toimiviin energian sisämarkkinoihin. 
Digitalisaatio, teknologinen innovointi 
sekä tutkimus ja kehitys ovat myös tärkeitä 
tekijöitä ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa.

Or. it

Tarkistus 64
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Komission olisi suositeltava 
yksityiskohtaista suunnitelmaa kaikkine 
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siihen sisältyvine ehdotettuine ja 
tarvittavine lainsäädäntötoimineen ja 
muine kuin lainsäädäntötoimineen, jotta 
saavutetaan EU:n ilmastoneutraali talous 
vuoteen 2050 mennessä. Suunnitelmassa 
olisi yksilöitävä keskeiset esteet ja toimet, 
joita pannaan täytäntöön EU:ssa kunkin 
talouden alan muutoksen tukemiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan kattavaa tietoa siitä, miten kukin EU:n toimiala voi osallistua toimiin.

Tarkistus 65
Mathilde Androuët

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Digitalisaatio, teknologinen 
innovointi sekä tutkimus ja kehitys ovat 
myös tärkeitä tekijöitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa.

Or. fr

Tarkistus 66
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Komission olisi asian 
selventämiseksi esitettävä luonnollisten ja 
muiden hiilinielujen määritelmä.

Or. en
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Tarkistus 67
Mathilde Androuët

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 c) Energiasiirtymä ei saa sulkea pois 
mitään energiantuotannon aloja, edes 
ydinvoimaa, jos niiden tieteellinen kehitys 
osoittaa, että kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisessä on tapahtunut todellista 
edistymistä.

Or. fr

Tarkistus 68
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 69
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Unioni on ”Puhdasta energiaa 
kaikille eurooppalaisille” -säädöspaketin29 

(9) Unioni on ”Puhdasta energiaa 
kaikille eurooppalaisille” -säädöspaketin29 
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avulla pyrkinyt kunnianhimoisesti 
luopumaan hiilen käytöstä erityisesti 
rakentamalla vahvan energiaunionin, johon 
sisältyvät Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiveissä 2012/27/EU30 ja 
(EU) 2018/200131 vahvistetut vuoden 2030 
energiatehokkuustavoitteet ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöönottoa koskevat 
tavoitteet, ja vahvistamalla asiaa koskevaa 
lainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2010/31/EU32.

avulla pyrkinyt kunnianhimoisesti 
luopumaan hiilen käytöstä pyrkien 
saavuttamaan ilmastoneutraaliuden 
erityisesti rakentamalla vahvan 
energiaunionin, johon sisältyvät Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiiveissä 2012/27/EU30 ja 
(EU) 2018/200131 vahvistetut vuoden 2030 
energiatehokkuustavoitteet ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöönottoa koskevat 
tavoitteet, ja vahvistamalla asiaa koskevaa 
lainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2010/31/EU32.

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Perustelu

EU:n kehys on yhdenmukainen Pariisin sopimuksen tavoitteen kanssa ja tukee sen 
saavuttamista.
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Tarkistus 70
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Unioni on maailmanlaajuinen 
johtaja siirtymisessä kohti 
ilmastoneutraaliutta, ja se aikoo 
päättäväisesti auttaa nostamaan 
maailmanlaajuista tavoitetasoa ja tehostaa 
maailmanlaajuisia toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös ilmastodiplomatiaa. 
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
unionin on vaadittava, että sen kaikki 
kansainväliset kauppakumppanit 
noudattavat sen ympäristötuotantoa 
koskevia korkeita normeja kaikilla aloilla, 
erityisesti maataloudessa.

Or. en

Tarkistus 71
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Unioni on maailmanlaajuinen 
johtaja siirtymisessä kohti 
ilmastoneutraaliutta, ja se aikoo 
päättäväisesti auttaa nostamaan 
maailmanlaajuista tavoitetasoa ja tehostaa 
maailmanlaajuisia toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös ilmastodiplomatiaa. 
Unionin on maailmanlaajuisen johtajan 
asemassa näytettävä esimerkkiä ja 
mahdollisimman pian luovuttava 
fossiilisten polttoaineiden ja niiden tukien 
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käytöstä.

Or. en

Tarkistus 72
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Unioni on maailmanlaajuinen 
johtaja siirtymisessä kohti 
ilmastoneutraaliutta, ja se aikoo 
päättäväisesti saavuttaa sen 
kustannustehokkaalla, 
oikeudenmukaisella, yhteiskunnallisesti 
tasapainoisella ja tasapuolisella tavalla 
sekä auttaa nostamaan maailmanlaajuista 
tavoitetasoa ja tehostaa maailmanlaajuisia 
toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös ilmastodiplomatiaa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää korostaa, miten siirtyminen olisi saavutettava – johdanto-osan 3 kappaleen 
sanamuotojen kanssa yhtenevästi.

Tarkistus 73
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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 

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

maailmanlaajuisia toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös ilmastodiplomatiaa, 
vaarantamatta Euroopan unionin 
talouskehitystä.

Or. en

Tarkistus 74
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 75
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Unionilla on maailmanlaajuisena 
johtajana vastuu siirtymisessä kohti 
ilmastoneutraaliutta, jotta se auttaa 
nostamaan maailmanlaajuista tavoitetasoa 
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maailmanlaajuista tavoitetasoa ja tehostaa 
maailmanlaajuisia toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös ilmastodiplomatiaa.

ja tehostaa maailmanlaajuisia toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös ilmastodiplomatiaa.

Or. en

Tarkistus 76
Mathilde Androuët

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 77
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Unionin olisi maailmanlaajuisena 
johtajana siirtymisessä kohti 
ilmastoneutraaliutta edistettävä 
sukupuolisensitiivisten toimien 
toteuttamista ilmastonmuutoksen 
vaikutusten torjumiseksi, sekä unionissa 
että muualla, keskittyen erityisesti EU:n 
naapurimaihin ja kehitysmaihin. Sen olisi 
myös tuettava sukupuolten tasapuoliseen 
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edustukseen perustuvaa lähestymistapaa 
päätöksentekoprosessissa, joka liittyy 
ilmastonmuutoksen torjuntaa koskeviin 
toimintapolitiikkoihin.

Or. en

Tarkistus 78
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Euroopan parlamentti vaati, että 
tarvittava siirtymä ilmastoneutraaliin 
yhteiskuntaan toteutetaan viimeistään 
vuonna 2050 ja että siitä tehdään 
eurooppalainen menestystarina33, ja se on 
julistanut ilmasto- ja ympäristöhätätilan34. 
Euroopan parlamentti kehotti 
päätöslauselmassaan myös nostamaan 
EU:n sisäisten vuoden 2030 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen 55 prosenttiin 
vuoden 1990 tasoihin verrattuna. 
Eurooppa-neuvosto vahvisti 12 päivänä 
joulukuuta 2019 antamissaan päätelmissä35 
tavoitteen saavuttaa ilmastoneutraali unioni 
vuoteen 2050 mennessä Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti ja 
totesi samalla, että on luotava 
mahdollistava kehys ja että siirtymä 
edellyttää merkittäviä julkisia ja yksityisiä 
investointeja. Lisäksi Eurooppa-neuvosto 
pyysi komissiota valmistelemaan 
ehdotuksen EU:n pitkän aikavälin 
strategiaksi mahdollisimman varhain 
vuonna 2020, jotta neuvosto voisi 
hyväksyä sen ja toimittaa sen 
ilmastonmuutosta koskevan YK:n 
puitesopimuksen sihteeristölle.

_________________ _________________
33 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 15 päivänä tammikuuta 2020, 

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

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta 
(2019/2956(RSP)).

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 79
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Euroopan parlamentti vaati ennen 
covid-19-pandemian puhkeamista, että 
siirtymä ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan 
toteutetaan viimeistään vuonna 2050 ja että 
siitä tehdään eurooppalainen 
menestystarina33, ja se on julistanut 
ilmasto- ja ympäristöhätätilan34. Eurooppa-
neuvosto vahvisti 12 päivänä joulukuuta 
2019 antamissaan päätelmissä35 tavoitteen 
saavuttaa ilmastoneutraali unioni vuoteen 
2050 mennessä Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti ja totesi samalla, 
että on luotava mahdollistava kehys ja että 
siirtymä edellyttää merkittäviä julkisia ja 
yksityisiä investointeja. Lisäksi Eurooppa-
neuvosto pyysi komissiota valmistelemaan 
ehdotuksen EU:n pitkän aikavälin 
strategiaksi mahdollisimman varhain 
vuonna 2020, jotta neuvosto voisi 
hyväksyä sen ja toimittaa sen 
ilmastonmuutosta koskevan YK:n 
puitesopimuksen sihteeristölle.

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

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

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

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

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

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

Or. it

Tarkistus 80
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 81
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Euroopan parlamentti vaati, että 
tarvittava siirtymä ilmastoneutraaliin 
yhteiskuntaan toteutetaan viimeistään 
vuonna 2050 ja että siitä tehdään 
eurooppalainen menestystarina33, ja se on 
julistanut ilmasto- ja ympäristöhätätilan34. 
Eurooppa-neuvosto kannatti 12 päivänä 
joulukuuta 2019 antamissaan päätelmissä35 
tavoitetta saavuttaa yhdessä 
ilmastoneutraali unioni vuoteen 2050 
mennessä Pariisin sopimuksen tavoitteiden 
mukaisesti ja totesi samalla, että on luotava 
mahdollistava kehys ja että siirtymä 
edellyttää merkittäviä julkisia ja yksityisiä 
investointeja. Lisäksi Eurooppa-neuvosto 
pyysi komissiota valmistelemaan 
ehdotuksen EU:n pitkän aikavälin 
strategiaksi mahdollisimman varhain 
vuonna 2020, jotta neuvosto voisi 
hyväksyä sen ja toimittaa sen 
ilmastonmuutosta koskevan YK:n 
puitesopimuksen sihteeristölle.
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_________________ _________________
33 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 15 päivänä tammikuuta 2020, 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta 
(2019/2956(RSP)).

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

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

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

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

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

Or. en

Perustelu

Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2019 antamien päätelmien mukaan ilmastoneutraaliutta 
pidetään yhteisenä toimena, jossa ketään ei jätetä jälkeen. Tässä otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden edistyminen eri nopeuksilla ja investointien saatavuus.

Tarkistus 82
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(12) Unionin olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin sisällä vuoteen 2050 
mennessä tasapaino ihmisen toiminnan 
koko talouden laajuisesti aiheuttamien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien välillä luonnollisten ja 
teknisten ratkaisujen avulla. Kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi yhdessä pyrittävä 
unionin laajuiseen vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, ja 
jäsenvaltioiden. Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission olisi yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen saavuttamiseksi 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden erilaiset 
lähtökohdat energiasiirtymän alalla ja 
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saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. niiden valmiudet rahoittaa tarvittavia 
investointeja, joita ilmastoneutraaliuteen 
siirtyminen edellyttää. Unionin tason 
toimenpiteet ovat tärkeä osa tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä, 
mutta niitä on mukautettava eri alueilla 
paikallisten ja alueellisten tarpeiden ja 
paikallisten 
kasvihuonekaasupäästömittausten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 83
Erik Bergkvist

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(12) Unionin olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin sisällä ja 
jäsenvaltioiden tasolla viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä tasapaino ihmisen 
toiminnan koko talouden laajuisesti 
aiheuttamien kasvihuonekaasujen 
päästöjen ja poistumien välillä 
luonnollisten ja teknisten ratkaisujen 
avulla. Kaikkien jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä unionin laajuiseen vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, ja niiden 
olisi yhdessä Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission kanssa toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
saavuttamiseksi. Unionin tason 
toimenpiteet ovat tärkeä osa tavoitteen 
saavuttamiseksi myös jäsenvaltioiden 
tasolla tarvittavia toimenpiteitä. 
Vuoden 2050 jälkeen unionin ja kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi edelleen pyrittävä 
vähentämään päästöjä, jotta varmistetaan, 
että kasvihuonekaasujen poistumat 
ylittävät päästöt.

Or. en
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Tarkistus 84
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(12) Unionin olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin sisällä vuoteen 2050 
mennessä tasapaino ihmisen toiminnan 
koko talouden laajuisesti aiheuttamien 
raportoitujen kasvihuonekaasujen 
päästöjen ja poistumien välillä 
luonnollisten ja teknisten ratkaisujen 
avulla. Kaikkien jäsenvaltioiden olisi 
yhdessä edistettävä unionin laajuisen 
vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamista perustuen niiden 
kansallisiin oloihin ja tuen saatavuuteen 
sekä ottaen huomioon asukaskohtainen 
bkt ja lähtökohdat, ja jäsenvaltioiden, 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen saavuttamiseksi. Unionin 
tason toimenpiteet ja välineet ovat tärkeä 
osa tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavia 
toimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa painotetaan, että ilmastoneutraaliutta laskettaessa käytetään raportoituja 
arvoja. Tarkistuksessa painotetaan, että kyse on valmiuksista ja rahoituksesta riippuvaisesta 
yhteisestä toimesta Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2019 antamien päätelmien mukaisesti.

Tarkistus 85
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

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

(12) Unionin olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin sisällä vuoteen 2050 
mennessä tasapaino ihmisen toiminnan 
koko talouden laajuisesti aiheuttamien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien välillä luonnollisten ja 
teknisten ratkaisujen avulla. Kaikkien 
jäsenvaltioiden ja niiden alueiden 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. 
Unionin ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttaminen edellyttää, että 
jäsenvaltioissa täytetään erityiset 
ilmastoneutraaliustavoitteet.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden erityiset ilmastoneutraaliustavoitteet ovat erittäin tärkeitä, jotta varmistetaan 
unionin tavoitteen saavuttamiseen liittyvien toimien tasapuolinen jakautuminen ja torjutaan 
jäsenvaltioille aiheutuvaa liiallista rasitetta ja vapaamatkustajuutta.

Tarkistus 86
Caroline Roose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Unionin olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin sisällä vuoteen 2050 
mennessä tasapaino ihmisen toiminnan 
koko talouden laajuisesti aiheuttamien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien välillä luonnollisten ja 
teknisten ratkaisujen avulla. Kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi yhdessä pyrittävä 
unionin laajuiseen vuoden 2050 

(12) Unionin olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin sisällä vuoteen 2040 
mennessä tasapaino ihmisen toiminnan 
koko talouden laajuisesti aiheuttamien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien välillä pääasiassa luonnollisten 
nielujen ja teknisten ratkaisujen avulla, 
edellyttäen, että ne ovat ilmasto- ja 
ympäristövaikutustenarviointien 
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ilmastoneutraaliustavoitteeseen, ja 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission olisi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
saavuttamiseksi. Unionin tason 
toimenpiteet ovat tärkeä osa tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

mukaisia. Kaikkien jäsenvaltioiden olisi 
yhdessä pyrittävä unionin laajuiseen 
vuoden 2040 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, ja 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission olisi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
saavuttamiseksi, myös varmistamalla 
kaikkien politiikkojen 
ilmastonkestävyyden. Unionin tason 
toimenpiteet ovat tärkeä osa tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 87
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it
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Tarkistus 88
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 89
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Unionin olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin sisällä vuoteen 2050 
mennessä tasapaino ihmisen toiminnan 
koko talouden laajuisesti aiheuttamien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien välillä luonnollisten ja 
teknisten ratkaisujen avulla. Kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi yhdessä pyrittävä 
unionin laajuiseen vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, ja 

(12) Unionin olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin sisällä vuoteen 2040 
mennessä tasapaino ihmisen toiminnan 
koko talouden laajuisesti aiheuttamien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien välillä luonnollisten ja 
teknisten ratkaisujen avulla. Kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi yhdessä ja yksittäin 
pyrittävä unionin laajuiseen vuoden 2040 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, ja 



AM\1206858FI.docx 51/208 PE652.651v01-00

FI

jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission olisi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
saavuttamiseksi. Unionin tason 
toimenpiteet ovat tärkeä osa tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission olisi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
saavuttamiseksi. Unionin tason 
toimenpiteet ovat tärkeä osa tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 90
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 91
Erik Bergkvist

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Kaikkien jäsenvaltioiden vastuulla 
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on saavuttaa kansallinen 
ilmastoneutraalius viimeistään 
vuonna 2050. Oikeudenmukaisuuden ja 
yhteisvastuun nimissä unionin 
tukimekanismeissa sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) .../...1 a säädetyn 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
kaltaisessa rahoituksessa olisi otettava 
huomioon jäsenvaltioiden erilaiset 
lähtökohdat ilmastoneutraaliuden 
saavuttamisessa. __________________1 a 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) .../..., annettu … päivänä 
…kuuta …, oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston perustamisesta (EUVL L ...).

Or. en

Tarkistus 92
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Kaikkien jäsenvaltioiden vastuulla 
on osallistua EU:n yhteisen 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen 
viimeistään vuonna 2050. 
Oikeudenmukaisuuden ja yhteisvastuun 
nimissä unionin tukimekanismeissa sekä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) .../...1 a säädetyn 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
kaltaisessa rahoituksessa olisi otettava 
huomioon jäsenvaltioiden erilaiset 
lähtökohdat ilmastoneutraaliuden 
saavuttamisessa.

Or. en
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Tarkistus 93
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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.

Or. en

Tarkistus 94
Isabel Carvalhais

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 esimerkin 
näyttämistä täytäntöönpanon alalla 
ilmastotoimiensa ja kansainvälisen 
ilmastojohtajuutensa välityksellä 
vuoden 2050 jälkeen, jotta voidaan suojella 
ihmisiä ja maapalloa vaarallisen 
ilmastonmuutoksen uhalta, pyrkiä Pariisin 
sopimuksessa asetettuihin 
lämpötilatavoitteisiin ja noudattaa IPCC:n 
tieteellisiä suosituksia.

Or. en
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Tarkistus 95
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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, 
pyrkiä Pariisin sopimuksessa asetettuihin 
lämpötilatavoitteisiin.

Or. it

Tarkistus 96
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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, 
pyrkiä Pariisin sopimuksessa asetettuun 
lämpötilatavoitteeseen ja noudattaa 
IPCC:n tieteellisiä suosituksia.

Or. en

Perustelu

Pariisin sopimuksessa on vain yksi lämpötilatavoite (joskin se koostuu kahdesta osatekijästä).
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Tarkistus 97
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Unionin olisi edistettävä puhtaan 
energian kehittämistä nykyisten ja uusien 
välineiden ja toimenpiteiden välityksellä, 
joilla edistetään ilmastoneutraaliuden 
saavuttamista.

Or. en

Perustelu

Uusiutuvaan energiaan liittyviä muutos- ja edistämistoimia olisi tuettava asianmukaisesti.

Tarkistus 98
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Tsvetelina 
Penkova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(14) Sopeutuminen on keskeinen osa 
maailmanlaajuisia pitkän aikavälin 
ilmastonmuutostoimia. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden ja unionin olisi 
parannettava sopeutumiskykyä, 
vahvistettava kykyä joustavasti mukautua 
muuttuvaan ilmastoon ja vähennettävä 
alttiutta ilmastonmuutokselle Pariisin 
sopimuksen 7 artiklan mukaisesti sekä 
maksimoitava rinnakkaishyödyt muiden 
ympäristöpolitiikkojen ja -lainsäädännön 
kanssa. Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
kattavat kansalliset sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat yhteistyössä paikallis- ja 
alueviranomaisten kanssa ja painottaen 
erityisesti paikallisia investointi- ja 
koulutusohjelmia, joilla edistetään itse 
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tuotetun energian kulutusta, uusiutuvan 
energian integrointia ja 
energiatehokkuuden parantamista. 
Alueellisia ja paikallisia 
sopeutumisstrategioita ja -suunnitelmia 
olisi tuettava ERI-rahastoista ja 
mukautettava vastaaviin kansallisiin 
strategioihin.

Or. en

Perustelu

Territorial factors play a crucial role in determining the right choice of policy to strengthen 
resilience and adaptation efforts. Geographical, climate, social and economic considerations 
are key to evaluating and assessing vulnerability, managing risks and identifying future 
scenarios for climate variables. Establishing forecasting tools for adaptation and promoting 
resilience which can be tailored to different regional and local circumstances would 
represent an important step forward in developing these strategies. Regional and local 
authorities participation in the adaptation plans and its elaboration bottom-up can guarantee 
a regional and local perspective in Member States' strategies and plans. Promotion of self-
consumption and renewable energy will facilitate the achievement of the climate-neutrality 
goals. ESI Funds must support this transition

Tarkistus 99
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 100
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 101
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Susana Solís 
Pérez, Laurence Farreng

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Sopeutuminen on keskeinen osa 
maailmanlaajuisia pitkän aikavälin 
ilmastonmuutostoimia. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden ja unionin olisi 
parannettava sopeutumiskykyä, 
vahvistettava kykyä joustavasti mukautua 
muuttuvaan ilmastoon ja vähennettävä 
alttiutta ilmastonmuutokselle Pariisin 

(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 
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sopimuksen 7 artiklan mukaisesti sekä 
maksimoitava rinnakkaishyödyt muiden 
ympäristöpolitiikkojen ja -lainsäädännön 
kanssa. Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
kattavat kansalliset sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat.

sopimuksen 7 artiklan mukaisesti sekä 
maksimoitava rinnakkaishyödyt muiden 
ympäristö-, kehitys- ja 
koheesiopolitiikkojen ja -lainsäädännön 
kanssa. Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
kattavat kansalliset sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat.

Or. en

Tarkistus 102
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Toteuttaessaan unionin ja 
kansallisen tason toimenpiteitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi otettava huomioon 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vaikutus 
kansalaisten hyvinvointiin, yhteiskunnan 
vaurauteen ja talouden kilpailukykyyn; 
työllisyyden nettotase, joka perustuu 
toimenpiteisiin, työntekijöiden osaamisen 
kehittämiseen ja uudelleenkoulutukseen 
ja heidän sosiaaliseen osallisuuteensa; 
sopeutumistarpeet ja -mahdollisuudet eri 
talouden aloilla; energia- ja 
elintarviketurva ja kohtuuhintaisuus; 
oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu ja 
vilpitön yhteistyö jäsenvaltioiden välillä ja 
sisällä ottaen huomioon niiden taloudelliset 
valmiudet, kansalliset ja alueelliset 
olosuhteet ja ajan mittaan tapahtuvan 
lähentymisen tarve; väestöhaasteet, 
yhteenliitettävyys ja yhteenkuuluvuus 
unionin alueiden välillä; tarve tehdä 
siirtymästä oikeudenmukainen ja 
sosiaalisesti tasapuolinen; paras 
käytettävissä oleva tieteellinen näyttö, 
erityisesti IPCC:n raportoimat havainnot; 
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ja tavoitetasossa. tarve sisällyttää ilmastonmuutokseen 
liittyvät riskit investointi- ja 
suunnittelupäätöksiin, mukaan lukien 
nopea luopuminen fossiilisten 
polttoaineiden suorista ja epäsuorista 
tuista unionin ja jäsenvaltioiden 
talousarvioiden vuoden 2021 
budjettikierroksella; kustannustehokkuus 
ja teknologianeutraalius 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten ja 
poistumien saavuttamisessa ja alueiden ja 
yhteiskunnan häiriönsietokyvyn 
lisäämisessä; eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä 
ja tavoitetasossa; eteneminen teknisen 
innovoinnin ja puhtaan energian alalla.

Or. en

Tarkistus 103
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Toteuttaessaan unionin, kansallisen, 
alueellisen ja rajat ylittävän tason 
toimenpiteitä ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi otettava huomioon 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vaikutus 
kansalaisten hyvinvointiin, yhteiskunnan 
vaurauteen ja talouden kilpailukykyyn; 
energia- ja elintarviketurva ja 
kohtuuhintaisuus; oikeudenmukaisuus ja 
yhteisvastuu jäsenvaltioiden välillä ja 
sisällä ottaen huomioon niiden taloudelliset 
valmiudet, kansalliset olosuhteet, 
alueellinen yhteenkuuluvuus ja ajan 
mittaan tapahtuvan lähentymisen tarve; 
tarve tehdä siirtymästä oikeudenmukainen 
ja taloudellisesti, sosiaalisesti ja 
alueellisesti tasapuolinen, jossa ketään ei 
jätetä jälkeen ja jossa edistetään 
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liittyvät riskit investointi- ja 
suunnittelupäätöksiin; kustannustehokkuus 
ja teknologianeutraalius 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten ja 
poistumien saavuttamisessa ja 
häiriönsietokyvyn lisäämisessä; 
eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä 
ja tavoitetasossa.

työntekijöiden uudelleenkoulutusta ja 
mahdollisuutta toteuttaa uusia kestäviä 
investointeja; paras käytettävissä oleva 
tieteellinen näyttö, erityisesti IPCC:n 
raportoimat havainnot; tarve sisällyttää 
ilmastonmuutokseen liittyvät riskit 
investointi- ja suunnittelupäätöksiin 
ympäristön kannalta kestävämpien 
investointien tekemiseksi; 
kustannustehokkuus ja 
teknologianeutraalius 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten ja 
poistumien saavuttamisessa ja 
häiriönsietokyvyn lisäämisessä ottaen 
huomioon saastuttaja maksaa -periaate; 
eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä 
ja tavoitetasossa.

Or. en

Tarkistus 104
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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; eri alueilla edetään 
yksilöllisellä vauhdilla kohti 
ilmastoneutraaliuden saavuttamista, 
vauhdilla, joka voidaan määrittää vasta 
kattavan vaikutustenarvioinnin jälkeen, 
jossa otetaan huomioon aluekehitykseen, 
teollisuuteen ja työllisyyteen kohdistuva 
vaikutus.

Or. en

Tarkistus 105
Tonino Picula

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

investointipolitiikan luominen 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta varten, erityisesti 
saarialueilla ja lähellä merta sijaitsevilla 
alueilla, ottaen huomioon niiden alttius 
ilmastonmuutokselle; 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.

Or. en

Tarkistus 106
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Toteuttaessaan unionin ja 
kansallisen tason toimenpiteitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi otettava huomioon 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vaikutus 
kansalaisten hyvinvointiin, yhteiskunnan 
vaurauteen ja talouden kilpailukykyyn; 
energia- ja elintarviketurva, niiden 
kohtuuhintaisuus ja omavaraisuus; 
oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu 
jäsenvaltioiden välillä ja sisällä ottaen 
huomioon niiden taloudelliset valmiudet, 
kansalliset olosuhteet, kuten erityisesti 
jäsenvaltioiden osuus Natura 2000 -
suojelualueista ja osuus metsäalueista, ja 
ajan mittaan tapahtuvan lähentymisen 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 107
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Toteuttaessaan unionin ja 
kansallisen tason toimenpiteitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi otettava huomioon 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vaikutus 
kansalaisten hyvinvointiin, yhteiskunnan 
vaurauteen ja talouden kilpailukykyyn; 
energia- ja elintarviketurva ja 
kohtuuhintaisuus; oikeudenmukaisuus ja 
yhteisvastuu jäsenvaltioiden välillä ja 
sisällä ottaen huomioon niiden taloudelliset 
valmiudet ja infrastruktuurien 
kehittäminen, kansalliset olosuhteet ja ajan 
mittaan tapahtuvan lähentymisen tarve; 
tarve tehdä siirtymästä oikeudenmukainen 
ja sosiaalisesti tasapuolinen, jotta ketään ei 
jätetä jälkeen; toimien toteuttaminen 
vaikutustenarvioinnin perusteella ja paras 
käytettävissä oleva tieteellinen näyttö, 
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suunnittelupäätöksiin; kustannustehokkuus 
ja teknologianeutraalius 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten ja 
poistumien saavuttamisessa ja 
häiriönsietokyvyn lisäämisessä; 
eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä 
ja tavoitetasossa.

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.

Or. en

Tarkistus 108
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Toteuttaessaan unionin ja 
kansallisen tason toimenpiteitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi otettava huomioon 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vaikutus 
kansalaisten hyvinvointiin, unionin eri 
alueiden väliseen yhteenkuuluvuuteen, 
yhteiskunnan vaurauteen ja talouden 
kilpailukykyyn; energia- ja elintarviketurva 
ja kohtuuhintaisuus; oikeudenmukaisuus ja 
yhteisvastuu jäsenvaltioiden välillä ja 
sisällä ottaen huomioon niiden taloudelliset 
valmiudet, kansalliset ja alueelliset 
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 
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häiriönsietokyvyn lisäämisessä; 
eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä 
ja tavoitetasossa.

kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten ja 
poistumien saavuttamisessa ja 
häiriönsietokyvyn lisäämisessä; 
eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä 
ja tavoitetasossa.

Or. es

Tarkistus 109
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Toteuttaessaan unionin ja 
kansallisen tason toimenpiteitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi otettava huomioon 
jäsenvaltioiden erilaiset lähtökohdat, 
erilaiset kansalliset olosuhteet ja 
saatavilla oleva tuki sekä 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vaikutus 
kansalaisten hyvinvointiin, yhteiskunnan 
vaurauteen ja talouden kilpailukykyyn; 
energia- ja elintarviketurva ja 
kohtuuhintaisuus siten, että otetaan 
erityisesti huomioon tarve torjua 
energiaköyhyyttä; 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 noudattaen 
Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2015 
suuntaviivoja, jotka koskevat 
oikeudenmukaista siirtymää ympäristön 
kannalta kestäviin talouksiin ja 
yhteiskuntiin kaikille.
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ja tavoitetasossa.

Or. en

Perustelu

Eurooppa-neuvosto huomautti olosuhteista joulukuussa 2019 antamissaan päätelmissä. 
Korostamme, että olisi painotettava energiaköyhyyttä ja viitattava ILO:n suuntaviivoihin.

Tarkistus 110
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, 
Mathilde Androuët

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Pyrkimyksessä saavuttaa 
ilmastoneutraaliuden tavoite unionin 
laajuisesti ja jäsenvaltioissa olisi 
mukauduttava todelliseen pandemian 
jälkeiseen talouden elvytykseen kaikissa 
jäsenvaltioissa. Unionin keskeiset 
tavoitteet, jotka liittyvät alueelliseen 
koheesioon, yhtenäiseen alueelliseen 
kehitykseen ja eurooppalaisten yritysten 
tehokkaaseen kilpailukykyyn 
maailmanlaajuisesti, on aina taattava, 
eikä niitä saa koskaan vaarantaa 
minkään uuden vihreän kehityksen 
ohjelman mukaisesti käynnistettyjen 
toimien vuoksi.

Or. it

Tarkistus 111
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Jäsenvaltioiden ja komission on 
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ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamista koskevan prosessin aikana 
kiinnitettävä erityisesti huomiota 
maaseutualueisiin ja syrjäisiin alueisiin, 
joiden on vastattava merkittäviin 
sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin.

Or. en

Tarkistus 112
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Metsät ovat keskeisessä asemassa 
siirtymisessä kohti ilmastoneutraaliutta. 
Kestävä ja luonnonläheinen metsänhoito 
on ratkaisevan tärkeää, jotta varmistetaan 
kasvihuonekaasupäästöjen jatkuva 
sitominen ilmakehästä, ja se mahdollistaa 
myös uusiutuvan ja ilmastoystävällisen 
raaka-aineen tuottamisen sellaisia 
puutuotteita varten, jotka varastoivat 
hiilidioksidia ja voivat korvata 
fossiilipohjaiset materiaalit ja 
polttoaineet. Metsien kolmitahoisen roolin 
(ne toimivat nieluina, varastoijina ja 
korvaajina) ansiosta vähennetään 
ilmakehän hiilidioksidipäästöjä ja 
varmistetaan metsien jatkuva kasvu ja 
monien muiden palvelujen tuottaminen.

Or. en

Tarkistus 113
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

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

(16) Ilmastoneutraaliuteen siirtyminen 
edellyttää muutoksia kaikilla politiikan 
aloilla ja kaikkien talouden ja yhteiskunnan 
alojen yhteisiä toimia, kuten komissio 
toteaa tiedonannossaan ”Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma”. Eurooppa-neuvosto 
tähdensi 12 päivänä joulukuuta 2019 
antamissaan päätelmissä, että kaikkien 
asiaankuuluvien EU:n säädösten ja 
politiikkojen on oltava johdonmukaisia 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa, 
edistettävä sen saavuttamista ja tarjottava 
samalla tasapuoliset toimintaedellytykset, 
ja pyysi komissiota tutkimaan, edellyttääkö 
tämä voimassa olevien sääntöjen 
mukauttamista. Komissio ottaa viimeksi 
mainitut huomioon tarkistaessaan 
materiaaleja ja tuotteita koskevaa 
sääntelyä, jotta edistetään uusiutuvien ja 
vähähiilisten materiaalien käyttöä, jotka 
hyödyttävät ilmastoa ja toimivat 
hiilinieluina tai korvaavat osittain 
fossiilipohjaiset materiaalit.

Or. en

Perustelu

Replacing fossil-intensive materials with renewable, bio-based and low carbon materials is 
crucial for achieving climate neutrality. Materials and manufactured products represent 23 % 
of the CO2 emissions due to domestic final demand for products. As domestic final demand 
for products constitutes 77% of the total EU-27 carbon footprint, materials and manufactured 
products constitute nearly one fifth of the total EU-27 CO2 emissions. By storing and utilizing 
carbon dioxide and replacing carbon intensive fossil-based resources, sustainably sourced 
renewable materials offer a key opportunity to help achieve Europe’s climate ambitions.

Tarkistus 114
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Ilmastoneutraaliuteen siirtyminen 
edellyttää muutoksia kaikilla politiikan 
aloilla ja kaikkien talouden ja yhteiskunnan 

(16) Ilmastoneutraaliuteen siirtyminen 
edellyttää muutoksia kaikilla politiikan 
aloilla ja kaikkien talouden ja yhteiskunnan 
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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.

alojen yhteisiä toimia. Eurooppa-neuvosto 
tähdensi 12 päivänä joulukuuta 2019 
antamissaan päätelmissä, että kaikkien 
asiaankuuluvien EU:n säädösten ja 
politiikkojen on oltava johdonmukaisia 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa, 
edistettävä sen saavuttamista ja tarjottava 
samalla tasapuoliset toimintaedellytykset, 
ja pyysi komissiota tutkimaan, edellyttääkö 
tämä voimassa olevien sääntöjen 
mukauttamista.

Or. en

Perustelu

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa kuvaillaan yhtä monista tavoista saavuttaa 
ilmastoneutraalius.

Tarkistus 115
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 asteittaisia ja progressiivisia 
muutoksia politiikoissa ja kaikkien 
talouden ja yhteiskunnan alojen yhteisiä 
toimia. 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.
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Or. it

Tarkistus 116
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(16) Ilmastoneutraaliuteen siirtyminen 
edellyttää muutoksia kaikilla politiikan 
aloilla, 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.

Or. en

Tarkistus 117
Isabel Carvalhais

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 

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

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

Or. en

Tarkistus 118
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(16) Ilmastoneutraaliuteen siirtyminen 
edellyttää muutoksia kaikilla politiikan 
aloilla ja kaikkien julkisten ja yksityisten 
alojen ja yhteiskunnan 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.

Or. en
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Tarkistus 119
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(17) Tiedonannossaan ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma” komissio 
ilmoitti aikomuksestaan arvioida ja tehdä 
ehdotuksia vuoteen 2030 ulottuvan unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen nostamiseksi sen 
varmistamiseksi, että se on 
johdonmukainen vuoteen 2050 ulottuvan 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa. 
Kyseisessä tiedonannossa komissio korosti, 
että kaikkien unionin politiikkojen olisi 
tuettava ilmastoneutraaliustavoitetta ja että 
kaikkien alojen olisi kannettava kortensa 
kekoon. Komissio aikoo syyskuuhun 2020 
mennessä tarkastella uudelleen unionin 
vuoden 2030 ilmastotavoitetta kattavan 
vaikutustenarvioinnin perusteella ja ottaen 
huomioon analyysi komissiolle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2018/199936 mukaisesti 
toimitetuista yhdennetyistä kansallisista 
energia- ja ilmastosuunnitelmista sekä 
tutkia vaihtoehtoja uudeksi vuoden 2030 
tavoitteeksi, jonka mukaan päästöjä 
vähennetään 50–55 prosenttia vuoden 1990 
tasoihin verrattuna, sekä antaa tietoja 
raportoiduista unionin laajuisista 
päästöistä ja poistumista, joita on 
ennustettu vuodelle 2030. Jos se katsoo, 
että on tarpeen muuttaa vuodelle 2030 
asettua unionin tavoitetta, se aikoo tehdä 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tämän asetuksen muuttamisesta 
asianmukaisesti. Lisäksi komissio aikoo 
30 päivään kesäkuuta 2021 mennessä 
arvioida, miten unionin lainsäädäntöä, jolla 
kyseinen tavoite pannaan täytäntöön, olisi 
muutettava. Unioni vahvistaa tavoitettaan, 
jonka mukaan päästöjä vähennetään 
vuoteen 2030 mennessä vähintään 
40 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna, ja 
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harkitsee tavoitteen nostamista 
ainoastaan yhteisin toimin, joissa kaikki 
suurimmat päästöjen aiheuttajat pyrkivät 
saavuttamaan vertailukelpoisen 
tavoitetason.

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

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

Or. en

Perustelu

Sen mukaisesti, mitä Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2019 antamissa päätelmissä sovittiin, 
ja ottaen huomioon covid-19-pandemiaan liittyvä poikkeustilanne ja pandemian täsmälliset 
vaikutukset talouteen, ehdotamme vuoteen 2030 ulottuvan vähennystavoitteen asettamista 
40 prosenttiin. Haluaisimme korostaa, että on tärkeää ylläpitää Eurooppa-neuvoston 
johtavaa asemaa poliittisen luotettavuuden edellytyksenä kriisiaikana. Päästöjä ja poistumia 
koskevat ennusteisiin perustuvat raportoidut luvut olisi esitettävä myös vuoden 2030 
vaikutustenarvioinnissa, jotta saadaan kattava käsitys siitä, miten ilmastoneutraalius voidaan 
saavuttaa vuoteen 2050 mennessä.

Tarkistus 120
Mathilde Androuët

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tiedonannossaan ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma” komissio 

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

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

_________________ _________________
36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten 
(EY) N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, 

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

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 
2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 
2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston 
direktiivien 2009/119/EY ja 
(EU) 2015/652 muuttamisesta sekä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 525/2013 
kumoamisesta (EUVL L 328, 21.12.2018, 
s. 1).

Or. fr

Tarkistus 121
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(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 
jäsenvaltioittain eriteltynä, arvioiden 
odotettuja vaikutuksia jäsenvaltioissa ja 
ottaen huomioon analyysi komissiolle 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2018/199936 mukaisesti 
toimitetuista yhdennetyistä kansallisista 
energia- ja ilmastosuunnitelmista sekä 
tutkittava vaihtoehtoja uudeksi 
vuoden 2030 tavoitteeksi, jonka mukaan 
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katsoo, että on tarpeen muuttaa vuodelle 
2030 asettua unionin tavoitetta, sen olisi 
tehtävä ehdotuksia Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle tämän asetuksen 
muuttamisesta asianmukaisesti. Lisäksi 
komission olisi 30 päivään kesäkuuta 2021 
mennessä arvioitava, miten unionin 
lainsäädäntöä, jolla kyseinen tavoite 
pannaan täytäntöön, olisi muutettava, jotta 
saavutettaisiin 50–55 prosentin 
päästövähennykset vuoteen 1990 
verrattuna.

päästöjä vähennetään 50–55 prosenttia 
vuoden 1990 tasoihin verrattuna; 
tavoitteen saavuttamiseksi kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi sitouduttava 
vähentämään päästötasojaan vähintään 
40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Jos 
se katsoo, että on tarpeen muuttaa vuodelle 
2030 asettua unionin tavoitetta, sen olisi 
tehtävä ehdotuksia Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle tämän asetuksen 
muuttamisesta asianmukaisesti. Lisäksi 
komission olisi 30 päivään kesäkuuta 2021 
mennessä arvioitava, miten unionin 
lainsäädäntöä, jolla kyseinen tavoite 
pannaan täytäntöön, olisi muutettava, jotta 
saavutettaisiin 50–55 prosentin 
päästövähennykset vuoteen 1990 
verrattuna.

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

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

Or. en

Tarkistus 122
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale



AM\1206858FI.docx 77/208 PE652.651v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

(17) Tiedonannossaan ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma” komissio 
ilmoitti aikomuksestaan arvioida ja tehdä 
ehdotuksia vuoteen 2030 ulottuvan unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen nostamiseksi sen 
varmistamiseksi, että se on 
johdonmukainen vuoteen 2050 ulottuvan 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa. 
Kyseisessä tiedonannossa komissio korosti, 
että kaikkien unionin politiikkojen olisi 
tuettava ilmastoneutraaliustavoitetta ja että 
kaikkien alojen olisi kannettava kortensa 
kekoon. Komission olisi syyskuuhun 2020 
mennessä tarkasteltava uudelleen unionin 
vuoden 2030 ilmastotavoitetta kattavan 
vaikutustenarvioinnin perusteella ja ottaen 
huomioon analyysi komissiolle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2018/199936 mukaisesti 
toimitetuista yhdennetyistä kansallisista 
energia- ja ilmastosuunnitelmista sekä 
tutkittava vaihtoehtoja uudeksi 
vuoden 2030 tavoitteeksi, jonka mukaan 
päästöjä vähennetään vähintään 
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 
vähintään 55 prosentin päästövähennykset 
vuoteen 1990 verrattuna. Lisäksi 
komission on mahdollisimman pian ja 
viimeistään vuoteen 2025 mennessä 
asetettava sitovia tavoitteita, jotka 
koskevat 80–85 prosentin 
päästövähennysten saavuttamista 
vuoteen 2040 mennessä.

_________________ _________________
36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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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).

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

Or. en

Tarkistus 123
Erik Bergkvist

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tiedonannossaan ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma” komissio 
ilmoitti aikomuksestaan arvioida ja tehdä 
ehdotuksia vuoteen 2030 ulottuvan unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen nostamiseksi sen 
varmistamiseksi, että se on 
johdonmukainen vuoteen 2050 ulottuvan 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa. 
Kyseisessä tiedonannossa komissio korosti, 
että kaikkien unionin politiikkojen olisi 
tuettava ilmastoneutraaliustavoitetta ja että 
kaikkien alojen olisi kannettava kortensa 
kekoon. Komission olisi syyskuuhun 2020 
mennessä tarkasteltava uudelleen unionin 
vuoden 2030 ilmastotavoitetta kattavan 
vaikutustenarvioinnin perusteella ja 
ottaen huomioon analyysi komissiolle 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2018/199936 mukaisesti 
toimitetuista yhdennetyistä kansallisista 

(17) Tiedonannossaan ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma” komissio 
ilmoitti aikomuksestaan arvioida ja tehdä 
ehdotuksia vuoteen 2030 ulottuvan unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen nostamiseksi sen 
varmistamiseksi, että se on 
johdonmukainen vuoteen 2050 ulottuvan 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa. 
Kyseisessä tiedonannossa komissio korosti, 
että kaikkien unionin politiikkojen olisi 
tuettava ilmastoneutraaliustavoitetta ja että 
kaikkien alojen olisi kannettava kortensa 
kekoon. Kun otetaan huomioon unionin 
tavoite saavuttaa ilmastoneutraalius 
viimeistään vuonna 2050, on olennaista, 
että ilmastotoimia edelleen vahvistetaan ja 
erityisesti, että unionin vuoden 2030 
ilmastotavoitetta nostetaan siten, että 
päästövähennys olisi 65 prosenttia 
vuoden 1990 tasoihin verrattuna. Jos se 
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energia- ja ilmastosuunnitelmista sekä 
tutkittava vaihtoehtoja uudeksi 
vuoden 2030 tavoitteeksi, jonka mukaan 
päästöjä vähennetään 50–55 prosenttia 
vuoden 1990 tasoihin verrattuna. Jos se 
katsoo, että on tarpeen muuttaa 
vuodelle 2030 asettua unionin tavoitetta, 
sen olisi tehtävä ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
asetuksen muuttamisesta asianmukaisesti. 
Lisäksi komission olisi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä arvioitava, miten 
unionin lainsäädäntöä, jolla kyseinen 
tavoite pannaan täytäntöön, olisi 
muutettava, jotta saavutettaisiin 50–
55 prosentin päästövähennykset 
vuoteen 1990 verrattuna.

katsoo, että on tarpeen muuttaa 
vuodelle 2030 asettua unionin tavoitetta, 
sen olisi tehtävä ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
asetuksen muuttamisesta asianmukaisesti. 
Lisäksi komission olisi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä arvioitava, miten 
unionin lainsäädäntöä, jolla kyseinen 
tavoite pannaan täytäntöön, olisi 
muutettava, jotta saavutettaisiin 50–
55 prosentin päästövähennykset 
vuoteen 1990 verrattuna.

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

Or. en

Tarkistus 124
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(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 2021 
mennessä ehdotettava unionin 
vuoden 2030 ilmastotavoitteen 
uudelleentarkastelua kattavan 
vaikutustenarvioinnin perusteella ja ottaen 
huomioon analyysi komissiolle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2018/199936 mukaisesti 
toimitetuista yhdennetyistä kansallisista 
energia- ja ilmastosuunnitelmista, 
tutkittava vaihtoehtoja uudeksi 
vuoden 2030 tavoitteeksi, jonka mukaan 
päästöjä vähennetään enintään 
55 prosenttia vuoden 1990 tasoihin 
verrattuna, ja ehdotettava EU:n 
talousarviosta myönnettävää 
oikeasuhteista rahoitusta mahdollisen 
uuden tavoitteen saavuttamiseksi. 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 enintään 
55 prosentin päästövähennykset 
vuoteen 1990 verrattuna.

_________________ _________________
36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
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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).

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

Or. en

Tarkistus 125
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(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) 2018/199936 mukaisesti 



PE652.651v01-00 82/208 AM\1206858FI.docx

FI

tutkittava vaihtoehtoja uudeksi 
vuoden 2030 tavoitteeksi, jonka mukaan 
päästöjä vähennetään 50–55 prosenttia 
vuoden 1990 tasoihin verrattuna. Jos se 
katsoo, että on tarpeen muuttaa 
vuodelle 2030 asettua unionin tavoitetta, 
sen olisi tehtävä ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
asetuksen muuttamisesta asianmukaisesti. 
Lisäksi komission olisi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä arvioitava, miten 
unionin lainsäädäntöä, jolla kyseinen 
tavoite pannaan täytäntöön, olisi 
muutettava, jotta saavutettaisiin 50–
55 prosentin päästövähennykset 
vuoteen 1990 verrattuna.

toimitetuista yhdennetyistä kansallisista 
energia- ja ilmastosuunnitelmista sekä 
tutkittava vaihtoehtoja uudeksi 
vuoden 2030 tavoitteeksi, jonka mukaan 
päästöjä vähennetään 50 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 prosentin päästövähennykset 
vuoteen 1990 verrattuna.

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

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

Or. en

Tarkistus 126
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

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

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

_________________ _________________
36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten 
(EY) N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten 
(EY) N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 
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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).

2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 
2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston 
direktiivien 2009/119/EY 
ja (EU) 2015/652 muuttamisesta sekä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 525/2013 
kumoamisesta (EUVL L 328, 21.12.2018, 
s. 1).

Or. en

Tarkistus 127
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(17) Covid-19-pandemian johdosta 
käyttöönotetut rajoitustoimenpiteet ovat 
syy vakavimpaan laskusuhdanteeseen 
sitten suurten lamavuosien. Euroopan 
neuvoston asettamalla määräajassa olisi 
myötäsyklisiä vaikutuksia, kun sen sijaan 
on keskeisen tärkeää toteuttaa 
suhdanteita tasoittavaa vankkaa 
politiikkaa. Näin ollen 
ilmastoneutraaliuuteen pyrkimisen 
ehdoksi on asetettava kaikkien 
jäsenvaltioiden täydellinen talouden 
elvyttäminen. Komission olisi 
joulukuuhun 2021 mennessä tarkasteltava 
uudelleen unionin vuoden 2030 
ilmastotavoitetta sellaisen kattavan 
vaikutustenarvioinnin perusteella, jossa 
otetaan huomioon pandemian keskipitkän 
ja pitkän aikavälin sosioekonomiset 
vaikutukset sekä analyysi komissiolle 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2018/199936 mukaisesti 
toimitetuista yhdennetyistä kansallisista 
energia- ja ilmastosuunnitelmista sekä 
tutkittava vaihtoehtoja uudeksi vuoden 
2030 tavoitteeksi, joka on 
tarkoituksenmukaisempi Euroopan ja 
maailman muuttuneessa taloudellisessa 
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asettua unionin tavoitetta, sen olisi tehtävä 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tämän asetuksen muuttamisesta 
asianmukaisesti. Lisäksi komission olisi 
30 päivään kesäkuuta 2021 mennessä 
arvioitava, miten unionin lainsäädäntöä, 
jolla kyseinen tavoite pannaan täytäntöön, 
olisi muutettava, jotta saavutettaisiin 50–
55 prosentin päästövähennykset vuoteen 
1990 verrattuna.

skenaariossa. Jos se katsoo, että on tarpeen 
muuttaa vuodelle 2030 asettua unionin 
tavoitetta, sen olisi tehtävä ehdotuksia 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tämän asetuksen muuttamisesta 
asianmukaisesti. Lisäksi komission olisi 
30 päivään kesäkuuta 2021 mennessä 
arvioitava, miten unionin lainsäädäntöä, 
jolla kyseinen tavoite pannaan täytäntöön, 
olisi muutettava, jotta saavutettaisiin 50–
55 prosentin päästövähennykset vuoteen 
1990 verrattuna.

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

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

Or. it

Tarkistus 128
Andrey Novakov, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, Peter Pollák, 
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava

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 

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



PE652.651v01-00 86/208 AM\1206858FI.docx

FI

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

varmistamiseksi, että se on 
johdonmukainen vuoteen 2050 ulottuvan 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa. 
Kyseisessä tiedonannossa komissio korosti, 
että kaikkien unionin politiikkojen olisi 
tuettava ilmastoneutraaliustavoitetta ja että 
kaikkien alojen olisi kannettava kortensa 
kekoon. Komission olisi syyskuuhun 2020 
mennessä tarkasteltava uudelleen unionin 
vuoden 2030 ilmastotavoitetta kattavan 
vaikutustenarvioinnin perusteella ja ottaen 
huomioon analyysi komissiolle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2018/199936 mukaisesti 
toimitetuista yhdennetyistä kansallisista 
energia- ja ilmastosuunnitelmista sekä 
tutkittava vaihtoehtoja uudeksi 
vuoden 2030 tavoitteeksi, jonka mukaan 
päästöjä vähennetään enintään 
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 
enintään 55 prosentin päästövähennykset 
vuoteen 1990 verrattuna.

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

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

Or. en

Tarkistus 129
Tonino Picula

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(17) Tiedonannossaan ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma” komissio 
ilmoitti aikomuksestaan arvioida ja tehdä 
ehdotuksia vuoteen 2030 ulottuvan unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen nostamiseksi sen 
varmistamiseksi, että se on 
johdonmukainen vuoteen 2050 ulottuvan 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa. 
Kyseisessä tiedonannossa komissio korosti, 
että kaikkien unionin politiikkojen olisi 
tuettava ilmastoneutraaliustavoitetta ja että 
kaikkien alojen olisi kannettava kortensa 
kekoon. Komission olisi syyskuuhun 2020 
mennessä tarkasteltava uudelleen unionin 
vuoden 2030 ilmastotavoitetta kattavan 
vaikutustenarvioinnin perusteella ja ottaen 
huomioon analyysi komissiolle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2018/199936 mukaisesti 
toimitetuista yhdennetyistä kansallisista 
energia- ja ilmastosuunnitelmista sekä 
tutkittava vaihtoehtoja uudeksi 
vuoden 2030 tavoitteeksi, jonka mukaan 
päästöjä vähennetään 65 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 
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muutettava, jotta saavutettaisiin 50–
55 prosentin päästövähennykset 
vuoteen 1990 verrattuna.

muutettava, jotta saavutettaisiin 
65 prosentin päästövähennykset 
vuoteen 1990 verrattuna.

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

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

Or. en

Tarkistus 130
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Sen varmistamiseksi, että unioni ja 
jäsenvaltiot pysyvät aikataulussa 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa ja sopeutumisen 
edistämisessä, komission olisi arvioitava 
edistymistä säännöllisesti ottaen kunkin 
alan erityispiirteet huomioon. Jos 
jäsenvaltioiden yhteinen edistyminen 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa tai sopeutumisessa on 
riittämätöntä tai unionin toimenpiteet eivät 
ole ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia 
tai riittäviä sopeutumiskyvyn 
parantamiseksi, häiriönsietokyvyn 
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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.

vahvistamiseksi tai alttiuden 
vähentämiseksi, komission olisi arvioitava 
teknisen tuen ja taitotiedon tarvetta ja 
vahvistettava yhteistyössä jäsenvaltion 
kanssa tarvittavat toimet ja ajanjakso, 
joita odotusten ja todellisen tilanteen 
välisen eron poistaminen edellyttää. Jos 
jäsenvaltio ei onnistu saavuttamaan 
tavoitetta, komissio voisi toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet perussopimusten 
mukaisesti. Komission olisi myös 
arvioitava säännöllisesti asiaankuuluvia 
kansallisia toimenpiteitä ja annettava 
suosituksia sekä tarjottava teknistä tukea, 
jos se katsoo, että jäsenvaltion toimenpiteet 
eivät ole ilmastoneutraaliustavoitteen 
mukaisia tai riittäviä parantamaan 
sopeutumiskykyä, vahvistamaan 
häiriönsietokykyä ja vähentämään alttiutta 
ilmastonmuutokselle.

Or. en

Tarkistus 131
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(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. Jos jäsenvaltioiden ja 
alueiden yhteinen edistyminen 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa tai sopeutumisessa on 
riittämätöntä tai unionin toimenpiteet eivät 
ole ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia 
tai riittäviä sopeutumiskyvyn 
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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.

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, jos 
se katsoo, että jäsenvaltion toimenpiteet 
eivät ole ilmastoneutraaliustavoitteen 
mukaisia tai riittäviä parantamaan 
sopeutumiskykyä, vahvistamaan 
häiriönsietokykyä ja vähentämään alttiutta 
ilmastonmuutokselle. Komissio varmistaa 
perussopimusten säännösten mukaisesti, 
että kaikki jäsenvaltiot soveltavat asetusta, 
ja se voi tarvittaessa vedota SEUT-
sopimuksen 258 ja 260 artiklaan.

Or. en

Perustelu

Jos edistymistä seurataan tehokkaasti, sen avulla voidaan edistää ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi toteutettujen toimien näkyvyyttä ja avoimuutta ja niihin liittyvää 
omavastuullisuuden tunnetta. Saadut tiedot olisi tästä syystä asetettava saataville kaikkina 
aikoina, ei ainoastaan määräaikaiskertomuksissa. Komission olisi voitava panna tämän 
asetuksen oikeudellisesti sitovat kompromissit kaikin tavoin täytäntöön, mukaan lukien 
mahdollisuus käynnistää rikkomismenettelyjä Euroopan unionin tuomioistuimessa 
perussopimusten säännösten mukaisesti.

Tarkistus 132
Mathilde Androuët

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 

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

saavuttamisessa tai sopeutumisessa on 
riittämätöntä tai unionin toimenpiteet eivät 
ole ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia 
tai riittäviä sopeutumiskyvyn 
parantamiseksi, häiriönsietokyvyn 
vahvistamiseksi tai alttiuden 
vähentämiseksi, komission olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
perussopimusten mukaisesti. Komission 
olisi myös arvioitava säännöllisesti 
asiaankuuluvia kansallisia toimenpiteitä ja 
annettava suosituksia, jos se katsoo, että 
jäsenvaltion toimenpiteet eivät ole 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
riittäviä parantamaan sopeutumiskykyä, 
vahvistamaan häiriönsietokykyä ja 
vähentämään alttiutta ilmastonmuutokselle 
noudattaen SEUT-sopimuksen 
192 artiklan 5 kohtaa, jossa määrätään 
suhteettomien kustannuksien tapauksessa 
väliaikaisista poikkeuksista.

Or. fr

Tarkistus 133
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

vähentämiseksi, komission olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
perussopimusten mukaisesti. Komission 
olisi myös arvioitava säännöllisesti 
asiaankuuluvia kansallisia toimenpiteitä ja 
annettava suosituksia, jos se katsoo, että 
unionin toimenpiteet ovat johtaneet 
alueellisen kilpailukyvyn ja työpaikkojen 
menetyksiin joillakin talouden aloilla tai 
että jäsenvaltion toimenpiteet eivät ole 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
riittäviä parantamaan sopeutumiskykyä, 
vahvistamaan häiriönsietokykyä ja 
vähentämään alttiutta ilmastonmuutokselle.

Or. en

Tarkistus 134
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

riittäviä parantamaan sopeutumiskykyä, 
vahvistamaan häiriönsietokykyä ja 
vähentämään alttiutta ilmastonmuutokselle.

Or. en

Perustelu

Näin monitahoisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää monitahoista seurantaa, joka koskee 
edistymisen lisäksi myös puutteita ja tarvittavaa tukea.

Tarkistus 135
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 136
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 137
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 138
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(20) Koska kansalaisilla ja yhteisöillä on 
merkittävä rooli siirtymisessä 
ilmastoneutraaliuteen, olisi edistettävä 
kansalaisten ja yhteiskunnan vahvaa 
osallistumista ilmastotoimiin kaikilla 
tasoilla, kuten kansallisella, alueellisella 
ja paikallisella tasolla, ja 
työmarkkinaosapuolten kanssa, 
ammattijärjestöt mukaan lukien, 
helpottaen kaikkien vammaisten 
henkilöiden osallistumista ja 
tiedonsaantia. Komission olisi sen vuoksi 
tehtävä yhteistyötä toimivaltaisten 
toimielinten kanssa monitasoista hallintoa 
edistäen ja yhteiskunnan kaikkien osien 
kanssa, jotta vahvistetaan tiedonvaihtoa ja 
tietoisuuden lisäämistä ilmastoneutraalin 
ja ilmastonmuutoksen kestävän 
yhteiskunnan saavuttamiseksi, muun 
muassa käynnistämällä eurooppalainen 
ilmastosopimus. Osallistumismuotoja 
kehitetään, jotta taataan 
työmarkkinaosapuolten, talouden 
toimijoiden ja yleisesti kansalaisten 
osallistuminen energia- ja 
ilmastohallintoa koskeviin suunnitelmiin, 
joita jäsenvaltiot ja alue- ja 
paikallisviranomaiset ovat hyväksyneet.

Or. en

Perustelu

Achieving a climate-neutral and a climate-resilient society must be based on exchanging 
information and raising public awareness. Strengthening these tools is a task that can be led 
by the Commission in the design and implementation of its public policies, in that they are 
based on a cross-cutting approach, whereas the proposed actions are specific to the sectoral 
policies that national, regional and local authorities may want to pursue, if appropriate. 
Reference to accessibility of information to all persons with disabilities is a mandatory EU 
compromise as signatory of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities
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Tarkistus 139
Caroline Roose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(20) Koska kansalaisilla ja yhteisöillä on 
merkittävä rooli siirtymisessä 
ilmastoneutraaliuteen, olisi edistettävä 
kansalaisten ja yhteiskunnan vahvaa 
osallistumista ilmastotoimiin. 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, jotta 
otetaan unionin kansalaiset ja 
sidosryhmät mukaan unionin 
ilmastopolitiikkojen laatimiseen 
keskustelevaan demokratiaan liittyvän 
prosessin välityksellä. 
Ilmastosopimuksella mahdollistetaan 
myös parhaiden käytäntöjen jakaminen, 
sosiaalisen innovoinnin edistäminen ja 
taloudellisen tuen antaminen paikallisille 
tai yhteisöllisille aloitteille, joilla voidaan 
saavuttaa suurempi vaikutus, jos niitä 
laajennetaan ja/tai toisinnetaan muualla.

Or. en

Tarkistus 140
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Koska kansalaisilla ja yhteisöillä on 
merkittävä rooli siirtymisessä 
ilmastoneutraaliuteen, olisi edistettävä 

(20) Koska kansalaisilla, yhteisöillä ja 
talouden toimijoilla on merkittävä rooli 
siirtymisessä ilmastoneutraaliuteen, olisi 
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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.

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. Euroopan unionin olisi 
lisättävä asiantuntijoiden 
vaikutusmahdollisuuksia myöntämällä 
EU:n rahoitusta, jotta kehitetään ja 
pannaan täytäntöön innovoivia ratkaisuja 
talous- ja ympäristöhaasteisiin, jotka 
liittyvät ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 141
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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) Kansalaiset ja yhteisöt kärsivät 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen 
sosioekonomisista vaikutuksista. 
Komission olisi sen vuoksi tehtävä 
yhteistyötä yhteiskunnan kaikkien osien 
kanssa hyödyntämällä ilmasto- ja energia-
alan monitasoista vuoropuhelua, jota 
jäsenvaltiot ovat pohjustaneet asetuksen 
(EU) N:o 2018/1999 11 artiklan 
mukaisesti ja myös tämän asetuksen 
soveltamiseksi.

Or. it
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Tarkistus 142
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 143
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(20) Koska kansalaisilla ja alueilla on 
merkittävä rooli siirtymisessä 
ilmastoneutraaliuteen, olisi edistettävä 
kansalaisten ja yhteiskunnan vahvaa 
osallistumista ilmastotoimiin, sekä 
kansallisella että alueellisella ja 
paikallisella tasolla. 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 
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ilmastosopimus.

Or. es

Tarkistus 144
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(20) Koska kansalaisilla ja yhteisöillä 
sekä alueilla on merkittävä rooli 
oikeudenmukaisessa ja tasapuolisessa 
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.

Or. en

Perustelu

Haluaisimme sisällyttää artiklan alkuun viittauksen alueisiin.

Tarkistus 145
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Laurence Farreng

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Euroopan unionin olisi 
yhdenmukaisen ja jatkuvan suoran 
rahoituksen välityksellä helpotettava 
innovoivia teknisiä ja luonnollisia 
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ratkaisuja, kuten hiilidioksidin talteenotto 
ja varastointi sekä metsän istutus, ja 
edistettävä kasvihuonekaasujen 
poistamista tärkeimpänä keinona 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi 
kehittyneessä taloudessa.

Or. en

Tarkistus 146
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.
_________________
37 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Perustelu

Ilmastotavoitteet ja kehityspolku olisi hyväksyttävä Eurooppa-neuvostossa tai tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä.

Tarkistus 147
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, 
Mathilde Androuët

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 

(21) Jotta voidaan taata ennakoitavuus ja 
auttaa arvioimaan toimenpiteiden 
johdonmukaisuutta ja edistymistä 
ilmastoneutraaliustavoitteen suhteen, 
jokaisen jäsenvaltion olisi asetuksen 
(EU) N:o 2018/1999 15 artiklassa 
tarkoitetun pitkän aikavälin strategiansa 
yhteydessä määriteltävä asteittainen 
toimintalinja kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjen asteittaiseksi 
vähentämiseksi unionissa asettamalla 
tavoitteeksi niiden saattaminen 
nollatasolle, tulevien makroekonomisten 
skenaarioiden mukaisesti, vuodesta 2050 
lähtien.
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kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja 
että nämä kuulemiset toteutetaan 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 201637 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.
_________________
37 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. it

Tarkistus 148
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 

(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, 
komissio esittää yksityiskohtaisen 
vaikutustenarvioinnin johdosta Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
asetusehdotuksen, jossa vahvistetaan 
kehityspolku kasvihuonekaasujen 
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nettopäästöjen saattamiseksi nollatasolle 
unionissa vuoteen 2050 mennessä. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja 
että nämä kuulemiset toteutetaan 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti37. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

nettopäästöjen saattamiseksi nollatasolle 
unionissa vuoteen 2050 mennessä.

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

Or. en

Tarkistus 149
Josianne Cutajar

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 

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

komission olisi arvioitava sellaisen 
kehityspolun rakennetta ja mallia 
koskevia vaihtoehtoja, jolla 
kasvihuonekaasujen nettopäästöt 
saatetaan nollatasolle unionissa 
vuoteen 2050 mennessä, ja esitettävä asiaa 
koskevia lainsäädäntöehdotuksia 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

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

Or. en

Tarkistus 150
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

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

varmistaa päästöjen asteittainen 
vähentäminen ajan mittaan ja auttaa 
arvioimaan toimenpiteiden 
johdonmukaisuutta ja edistymistä 
ilmastoneutraaliustavoitteen suhteen, 
päästövähennystavoitteiden määrittämistä 
koskevaa valtaa on käytettävä kaikkien 
unionin toimielinten osallistuessa kaikilta 
osin toimeen eli perusteellisen 
vaikutustenarvioinnin jälkeen, 
lainsäädäntömenettelyn välityksellä ja 
Eurooppa-neuvoston strategiseen 
ohjeistukseen perustuen.

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

Or. en

Perustelu

Ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamisen kehityspolku johtaa tosiasiallisesti 
välitavoitteiden asettamiseen, minkä olisi – EU:n ilmastopolitiikan poliittisen uskottavuuden 
vuoksi – kuitenkin edelleen kuuluttava Eurooppa-neuvoston toimivaltaan.

Tarkistus 151
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(21) Jotta voidaan taata ennakoitavuus ja 
luottamus kaikkien talouden toimijoiden 
kannalta, mukaan lukien yritykset, 
työntekijät, sijoittajat ja kuluttajat, 
varmistaa, että siirtyminen 
ilmastoneutraaliuteen on kaikkien alueiden 
sosioekonomiseen tilanteeseen 
asianmukaisesti mukautettua ja 
peruuttamatonta, varmistaa päästöjen 
asteittainen vähentäminen ajan mittaan ja 
auttaa arvioimaan toimenpiteiden 
johdonmukaisuutta ja edistymistä 
ilmastoneutraaliustavoitteen suhteen, 
komission olisi toteutettava kattava 
sosioekonominen ja alakohtainen 
vaikutustenarviointi. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 
toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 
toimielinten välisessä sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti37.

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

Or. en
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Tarkistus 152
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(21) Jotta voidaan taata ennakoitavuus ja 
luottamus kaikkien talouden ja 
yhteiskunnan toimijoiden kannalta, 
mukaan lukien yritykset, työntekijät, 
sijoittajat ja kuluttajat, varmistaa, että 
siirtyminen ilmastoneutraaliuteen on 
peruuttamatonta ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta koskevan 
ulottuvuuden huomioon ottavaa, 
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 Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti37. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 
joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
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_________________ _________________
37 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1. 37 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Tarkistus 153
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 
joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

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

Or. en

Tarkistus 154
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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.
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Or. en

Tarkistus 155
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(23) Ilmastonmuutos on lähtökohtaisesti 
rajat ylittävä haaste, joten 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. 
Samaisen perussopimuksen 4 artiklassa 
vahvistetun vilpittömän yhteistyön 
periaatteen mukaisesti unioni ja 
jäsenvaltiot avustavat toisiaan 
saavuttamaan tämän asetuksen tavoitteet, 
jäsenvaltiot toteuttavat tässä asetuksessa 
vahvistetuista tavoitteista ja suosituksista 
johtuvia asianmukaisia toimia ja 
pidättyvät toteuttamasta toimia, jotka 
saattavat vaarantaa tämän asetuksen 
tavoitteiden saavuttamisen,

Or. en
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Perustelu

Vilpittömän yhteistyön periaate täydentää toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita, vahvistaa 
EU:n ja jäsenvaltioiden keskinäisen tuen velvoitteita ja velvoittaa jäsenvaltiot tekemään 
vilpitöntä yhteistyötä ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus 156
Mathilde Androuët

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(23) Ilmastonmuutos on lähtökohtaisesti 
rajat ylittävä haaste, ja tarvitaan 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
koordinoituja toimia, joiden koordinointiin 
unioni antaa tukea ja 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,

Or. fr

Tarkistus 157
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Susana Solís Pérez, Ondřej 
Knotek, Laurence Farreng

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(23) Ilmastonmuutos on lähtökohtaisesti 
rajat ylittävä haaste, ja unionin tasolla 
tarvitaan koordinoituja toimia, joilla 
täydennetään ja vahvistetaan tehokkaasti 
kansallisia ja alueellisia 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,

Or. en

Tarkistus 158
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(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 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 
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toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

Or. en

Tarkistus 159
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 160
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it
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Tarkistus 161
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tässä asetuksessa esitetään sitova tavoite 
ilmastoneutraaliuden toteuttamiselle 
unionissa vuoteen 2040 mennessä Pariisin 
sopimuksen 2 artiklassa asetetun pitkän 
aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi 
rajoittamalla ilmaston lämpeneminen alle 
1,5 celsiusasteeseen, ja siinä säädetään 
puitteista, joiden avulla voidaan edistyä 
Pariisin sopimuksen 7 artiklassa 
vahvistetun maailmanlaajuisen 
sopeutumistavoitteen saavuttamisessa 
kaikilta osin EU:n 
saasteettomuustavoitteen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 162
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tässä asetuksessa esitetään suuntaa-
antava tavoite ilmastoneutraaliuden 
toteuttamiselle unionissa makrotalouden 
elpymistä noudattaen vuodesta 2050 
alkaen Pariisin sopimuksen 2 artiklassa 
asetetun pitkän aikavälin 
lämpötilatavoitteen saavuttamiseksi, ja 
siinä säädetään puitteista, joiden avulla 
voidaan edistyä Pariisin sopimuksen 
7 artiklassa vahvistetun maailmanlaajuisen 
sopeutumistavoitteen saavuttamisessa.

Or. it
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Tarkistus 163
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 164
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen perustana ovat periaate, 
jonka mukaan päästöjen estäminen 
lähteellä asetetaan etusijalle valvonta- ja 
hillitsemistoimiin nähden, 
varovaisuusperiaate ja saastuttaja maksaa 
-periaate.

Or. en

Tarkistus 165
Caroline Roose

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Unionin laajuiset unionissa 
säännellyt kasvihuonekaasujen päästöt ja 
poistumat on tasapainotettava viimeistään 
vuonna 2050 ja siten on vähennettävä 
nettopäästöt nollaan kyseiseen 
päivämäärään mennessä. Jokaisen 
jäsenvaltion on kesäkuuhun 2021 
mennessä asetettava sitova kansallinen 
tavoite, joka koskee nettopäästöjen 
vähentämistä nollaan sen alueella ja 
johon sovelletaan samaa päivämäärää 
kuin 1 kohdassa asetetun unionin 
tavoitteen yhteiseen saavuttamiseen. 
Komissio arvioi syyskuuhun 2023 
mennessä, ovatko kansalliset tavoitteet 
riittäviä, ja toteuttaa muussa tapauksessa 
tarvittavia toimia perussopimusten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 166
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 ja jäsenvaltioiden 
yksittäiset unionissa säännellyt 
kasvihuonekaasujen päästöt ja poistumat 
on tasapainotettava viimeistään 
vuonna 2040 ja siten on vähennettävä 
nettopäästöt nollaan kyseiseen 
päivämäärään mennessä pyrkien 
samanaikaisesti saavuttamaan 
absoluuttisesti merkittäviä vähennyksiä 
sekä unionissa että jäsenvaltioissa.

Or. en
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Tarkistus 167
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Unionin laajuiset unionissa 
säännellyt kasvihuonekaasujen päästöt ja 
poistumat on tasapainotettava viimeistään 
vuonna 2050 Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti ja siten on 
vähennettävä nettopäästöt nollaan 
kyseiseen päivämäärään mennessä 
tasaisesti unionissa ja jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 168
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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, mikä on 
keskeinen tavoite sen jälkeen, kun on 
saavutettu täydellinen talouden elpyminen 
covid-19-pandemian aiheuttamasta 
kriisistä, ja tämän tavoitteen EU pyrkii 
saavuttamaan sen vuodesta 2050 alkaen.

Or. it

Tarkistus 169
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
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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. Raportoidut unionin laajuiset 
unionissa säännellyt kasvihuonekaasujen 
päästöt ja poistumat on tasapainotettava 
unionissa viimeistään vuonna 2050 ja siten 
on vähennettävä nettopäästöt nollaan 
kyseiseen päivämäärään mennessä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa painotetaan, että ilmastoneutraaliutta laskettaessa käytetään raportoituja 
arvoja.

Tarkistus 170
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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 kaikkialla 
EU:ssa vuonna 2050 ja siten on 
vähennettävä nettopäästöt nollaan 
kyseiseen päivämäärään mennessä.

Or. en

Tarkistus 171
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kasvihuonekaasupäästöjen 
poistumien on ylitettävä päästöt unionissa 
1 päivästä tammikuuta 2051 alkaen.
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Or. en

Tarkistus 172
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla sekä alueellisella 
tasolla toteutettava tarvittavat toimenpiteet, 
jotta 1 kohdassa esitetty 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan saavuttaa 
yhteisesti ottaen huomioon, että on tärkeää 
edistää oikeudenmukaisuutta ja 
yhteisvastuuta jäsenvaltioiden välillä, ja 
ottaen huomioon sosiaalinen ja 
taloudellinen yhteenkuuluvuus sekä 
jäsenvaltioiden erilaiset lähtökohdat 
siirtymisessä kohti ilmastoneutraaliutta. 
On lisättävä merkittävästi sellaisille 
jäsenvaltioille tarkoitettuja 
kompensointivälineitä, joihin 
vähähiiliseen talouteen siirtymisen 
vaikutukset kohdistuvat voimakkaampina, 
kuten EU:n päästökauppadirektiivin 
(2003/87/EY) modernisaatiorahasto ja 
yhteisvastuusäännös.

Or. en

Tarkistus 173
Caroline Roose

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

toimenpiteet, myös varmistamalla 
kaikkien politiikkojen 
ilmastonkestävyyden, jotta 1 kohdassa 
esitetty ilmastoneutraaliustavoite voidaan 
saavuttaa yhteisesti ottaen huomioon, että 
on tärkeää edistää oikeudenmukaisuutta ja 
yhteisvastuuta jäsenvaltioiden välillä, ja 
ottaen huomioon taloudellinen, 
sosiaalinen ja alueellinen 
yhteenkuuluvuus sekä ilmaston ja 
biologisen monimuotoisuuden välinen 
yhteys runsaasti hiiltä sitovien 
ekosysteemien ennallistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 174
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, myös asettamalla erityisiä 
ilmastoneutraaliustavoitteita 
jäsenvaltioissa, jotta 1 kohdassa esitetty 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan saavuttaa 
yhteisesti ottaen huomioon, että on tärkeää 
edistää oikeudenmukaisuutta, 
yhteisvastuuta ja vilpitöntä yhteistyötä 
jäsenvaltioiden, alueiden ja kansalaisten 
välillä.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden erityiset ilmastoneutraaliustavoitteet ovat erittäin tärkeitä, jotta varmistetaan 
unionin tavoitteen saavuttamiseen liittyvien toimien tasapuolinen jakautuminen ja torjutaan 
jäsenvaltioille aiheutuvaa liiallista rasitetta ja vapaamatkustajuutta.
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Tarkistus 175
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta 1 kohdassa esitetty 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan saavuttaa 
yhteisesti ottaen huomioon, että on tärkeää 
edistää oikeudenmukaisuutta ja 
yhteisvastuuta jäsenvaltioiden välillä ja 
välttää kielteisten vaikutusten 
heijastumista alueelliseen koheesioon ja 
yhtenäiseen alueelliseen kehitykseen 
jäsenvaltioissa.

Or. it

Tarkistus 176
Erik Bergkvist

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta 1 kohdassa esitetty 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan saavuttaa 
yksittäin ja sen seurauksena yhteisesti 
ottaen huomioon, että on tärkeää edistää 
oikeudenmukaisuutta ja yhteisvastuuta 
jäsenvaltioiden välillä, ja ottaen huomioon 
sosiaalinen ja taloudellinen 
yhteenkuuluvuus sekä haavoittuvassa 
asemassa olevien unionin kansalaisten 
suojelu.
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Or. en

Tarkistus 177
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta 1 kohdassa esitetyt 
kansalliset ja yhteiset 
ilmastoneutraaliustavoitteet voidaan 
saavuttaa ottaen huomioon, että on tärkeää 
edistää oikeudenmukaisuutta ja 
yhteisvastuuta sekä taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta jäsenvaltioiden ja 
alueiden välillä ja sisällä.

Or. en

Tarkistus 178
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta 1 kohdassa esitetty 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan saavuttaa 
yhteisesti ottaen huomioon, että on tärkeää 
edistää oikeudenmukaisuutta ja 
yhteisvastuuta jäsenvaltioiden välillä sekä 
Euroopan eri alueiden välillä, jottei 
kukaan jää jälkeen.

Or. es
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Tarkistus 179
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla sopimuksesta 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta 
1 kohdassa esitetty 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan saavuttaa 
yhteisesti sen jälkeen, kun on otettu 
huomioon sosiaalinen, taloudellinen ja 
alueellinen asiayhteys ja että on tärkeää 
edistää oikeudenmukaisuutta ja 
yhteisvastuuta jäsenvaltioiden välillä.

Or. en

Tarkistus 180
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en



AM\1206858FI.docx 125/208 PE652.651v01-00

FI

Perustelu

Ilmastoneutraaliustavoitteen täyttäminen edellyttää riittävää tukea, jotta varmistetaan EU:n 
toimien uskottavuus.

Tarkistus 181
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 182
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 183
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 184
Erik Bergkvist

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. Edellä 2 artiklan 1 kohdassa 
asetetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
valossa asetuksen (EU) 2018/1999 
2 artiklan 11 kohdassa tarkoitetuksi 
vuoteen 2030 ulottuvaksi unionin 
ilmastotavoitteeksi asetetaan 65 prosentin 
päästövähennys vuoteen 1990 verrattuna. 

Or. en
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Tarkistus 185
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 ehdottaa 
syyskuuhun 2021 mennessä ja 
sosioekonomisen ja alakohtaisen 
vaikutustenarvioinnin laatimisen jälkeen 
asetuksen (EU) 2018/1999 2 artiklan 
11 kohdassa tarkoitetun vuoteen 2030 
ulottuvan unionin ilmastotavoitteen 
tarkistamista 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
valossa, tutkii vaihtoehtoja uudeksi 
vuodelle 2030 asetettavaksi 
päästövähennystavoitteeksi, joka on 
enintään 55 prosenttia vuoteen 1990 
verrattuna, ja ehdottaa oikeasuhteisen 
rahoituksen myöntämistä EU:n 
talousarviosta mahdollisen uuden 
tavoitteen saavuttamiseksi. Jos komissio 
katsoo, että on tarpeen muuttaa kyseistä 
tavoitetta, se tekee asianmukaisesti 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 186
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 

3. Komissio voi tarkastella 
syyskuuhun 2020 mennessä uudelleen 
asetuksen (EU) 2018/1999 2 artiklan 
11 kohdassa tarkoitettua vuoteen 2030 
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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.

ulottuvaa unionin ilmastotavoitetta 
2 artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa ja 
covid-19-pandemian johdosta käyttöön 
otetuista rajoitustoimenpiteistä alkunsa 
saaneen kriisin ja sitä seuranneen 
muuttuneen sosioekonomisen tilanteen 
valossa EU:ssa ja tutkii vaihtoehtoja 
uudeksi vuodelle 2030 asetettavaksi 
päästövähennystavoitteeksi, joka on 
muuttuneen taloudellisen skenaarion 
kannalta tarkoituksenmukaisempi. Jos 
komissio katsoo, että on tarpeen muuttaa 
kyseistä tavoitetta, se tekee asianmukaisesti 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. it

Tarkistus 187
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komissio tarkastelee 
syyskuuhun 2020 mennessä uudelleen 
asetuksen (EU) 2018/1999 2 artiklan 
11 kohdassa tarkoitettua vuoteen 2030 
ulottuvaa unionin ilmastotavoitetta 
2 artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa ja 
tutkii vaihtoehtoja uudeksi vuodelle 2030 
asetettavaksi päästövähennystavoitteeksi, 
joka on 50–55 prosenttia vuoteen 1990 
verrattuna. Jos komissio katsoo, että on 
tarpeen muuttaa kyseistä tavoitetta, se 
tekee asianmukaisesti ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. EU:n 
laajuisten vuoteen 2030 ulottuvien 
päästövähennystavoitteiden 
saavuttamiseksi kaikkien jäsenvaltioiden 
olisi sitouduttava vähentämään 
päästöjään vuoteen 2030 mennessä 
vähintään 40 prosenttia vuoteen 1990 
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verrattuna.

Or. en

Tarkistus 188
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 189
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 

3. Komissio tarkastelee 
syyskuuhun 2020 mennessä uudelleen 
asetuksen (EU) 2018/1999 2 artiklan 
11 kohdassa tarkoitettua vuoteen 2030 
ulottuvaa unionin ilmastotavoitetta 
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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.

2 artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa ja 
tutkii vaihtoehtoja uudeksi vuodelle 2030 
asetettavaksi päästövähennystavoitteeksi, 
joka on 50–55 prosenttia vuoteen 1990 
verrattuna. Siihen on myös sisällyttävä 
jäsenvaltioissa toteutettava kustannus-
hyötyanalyysi. Jos komissio katsoo, että on 
tarpeen muuttaa kyseistä tavoitetta, se 
tekee asianmukaisesti ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 190
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 191
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta
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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 valmistelee 
perusteellisen vaikutustenarvioinnin 
ennen asetuksen (EU) 2018/1999 
2 artiklan 11 kohdassa tarkoitetun 
vuoteen 2030 ulottuvan unionin 
ilmastotavoitteen uudelleentarkastelua 
2 artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa, 
mukaan lukien tiedot, jotka koskevat 
raportoituja unionin laajuisia päästöjä ja 
poistumia, joita on ennustettu 
vuodelle 2030, ja tutkii vaihtoehtoja 
uudeksi vuodelle 2030 asetettavaksi 
päästövähennystavoitteeksi. 
Vaikutustenarviointi kattaa EU:hun, 
jäsenvaltioihin ja alakohtaisiin tasoihin 
kohdistuvat vaikutukset.

Or. en

Perustelu

Sama perustelu kuin aikaisemmin. (Esittelijän ehdotus vuoteen 2030 ulottuvasta 65 prosentin 
vähennystavoitteesta ylittää sen, mitä Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2019 antamissa 
päätelmissä sovittiin ja mistä voidaan sopia tietämättä covid-19-pandemian täsmällisiä 
vaikutuksia talouteen. Haluaisimme korostaa, että on tärkeää ylläpitää Eurooppa-neuvoston 
johtavaa asemaa poliittisen luotettavuuden edellytyksenä kriisiaikana. Eurooppa-neuvoston 
on ensisijaisesti päätettävä päästövähennystavoitteiden mahdollisesta nostamisesta.)

Tarkistus 192
Caroline Roose

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 

3. Komissio tarkastelee viimeistään 
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 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 193
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 194
Tonino Picula

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

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

3. Komissio tarkastelee 
syyskuuhun 2020 mennessä uudelleen 
asetuksen (EU) 2018/1999 2 artiklan 
11 kohdassa tarkoitettua vuoteen 2030 
ulottuvaa unionin ilmastotavoitetta 
2 artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa ja 
tutkii vaihtoehtoja uudeksi vuodelle 2030 
asetettavaksi päästövähennystavoitteeksi, 
joka on 65 prosenttia vuoteen 1990 
verrattuna. Jos komissio katsoo, että on 
tarpeen muuttaa kyseistä tavoitetta, se 
tekee asianmukaisesti ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 195
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komissio tarkastelee 
syyskuuhun 2020 mennessä uudelleen 
asetuksen (EU) 2018/1999 2 artiklan 
11 kohdassa tarkoitettua vuoteen 2030 
ulottuvaa unionin ilmastotavoitetta 
2 artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa ja 
vahvistaa uuden vuodelle 2030 
asetettavan päästövähennystavoitteen, 
joka on 65 prosenttia vuoteen 1990 
verrattuna. Jos komissio katsoo, että on 
tarpeen muuttaa kyseistä tavoitetta, se 
tekee asianmukaisesti ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en
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Tarkistus 196
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kaikkien jäsenvaltioiden on 
saavutettava ilmastoneutraalius 
vuoteen 2040 mennessä ja tarkistettava 
kansallisia energia- ja 
ilmastosuunnitelmiaan vastaavasti.

Or. en

Tarkistus 197
Erik Bergkvist

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä, miten kaikkea 
unionin lainsäädäntöä, joka on 
merkityksellistä unionin vuoteen 2030 
ulottuvan ilmastotavoitteen täyttämisen 
kannalta, olisi muutettava, jotta voidaan 
saavuttaa 65 prosentin päästövähennykset 
vuoteen 1990 verrattuna ja saavuttaa 
2 artiklan 1 kohdassa asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite, ja toteuttaa 
tarvittavia toimenpiteitä, mukaan lukien 
lainsäädäntöehdotusten hyväksyminen 
perussopimusten mukaisesti. Komissio 
arvioi erityisesti vaihtoehtoja, joilla 
ilmailun ja meriliikenteen päästöt 
saatetaan vastaamaan vuoden 2030 
tavoitetta ja vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitetta, jotta nämä 
päästöt voidaan vähentää 
nettomääräisesti nollaan viimeistään 
vuonna 2050, ja esittää tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia.
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Or. en

Tarkistus 198
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä, miten unionin 
lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön 
unionin vuoteen 2030 ulottuva tavoite, 
sekä kaikkia EU:n toimintapolitiikkoja, 
lainsäädäntöä, rahoitus- ja 
investointivälineitä ja niiden 
täytäntöönpanoa olisi muutettava, jotta 
voidaan saavuttaa 65 prosentin 
päästövähennykset vuoteen 1990 
verrattuna ja saavuttaa 2 artiklan 
1 kohdassa asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite, ja harkitsee 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista, 
mukaan lukien oikeudellisesti sitovien 
välitavoitteiden ja muiden 
lainsäädäntöehdotusten hyväksyminen 
perussopimusten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 199
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

4. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä, miten kaikkea 
unionin lainsäädäntöä, joka on 
merkityksellistä unionin vuoteen 2030 
ulottuvan tavoitteen täyttämisen kannalta, 
olisi muutettava, jotta vahvistetaan 
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vuoteen 1990 verrattuna ja saavuttaa 
2 artiklan 1 kohdassa asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite, ja harkitsee 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista, 
mukaan lukien lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen perussopimusten 
mukaisesti.

hiilivuodoilta suojautumista ottamalla 
käyttöön hiilidioksidiin sovellettava 
rajaveromekanismi ja jotta asetetaan 
saataville riittäviä varoja kaikkia tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavia 
investointeja varten. Komissio arvioi 
erityisesti vaihtoehtoja, jotka koskevat 
sitä, miten kaikkien alojen päästöillä 
voidaan edistää vuoteen 2030 ulottuvaa 
tavoitetta ja vuodelle 2050 asetettua 
ilmastoneutraaliustavoitetta.

Or. en

Perustelu

Emme voi hyväksyä viittausta vuoteen 2030 ulottuvaan 65 prosentin vähennystavoitteeseen.

Tarkistus 200
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 201
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 202
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2022 mennessä, miten unionin 
lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön 
unionin vuoteen 2030 ulottuva tavoite, olisi 
muutettava, jotta voidaan ehdottaa 
enintään 55 prosentin päästövähennysten 
saavuttamista vuoteen 1990 verrattuna ja 
saavuttaa 2 artiklan 1 kohdassa asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite, ja harkitsee 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista, 
mukaan lukien lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen perussopimusten 
mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 203
Tonino Picula

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 204
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä, miten unionin 
lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön 
unionin vuoteen 2030 ulottuva tavoite, olisi 
muutettava, kun otetaan huomioon 
makroekonominen kehitys unionissa, ja 
saavuttaa 2 artiklan 1 kohdassa asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite, ja harkitsee 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista, 
mukaan lukien lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen perussopimusten 
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hyväksyminen perussopimusten 
mukaisesti.

mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 205
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio valmistelee 
suunnitelman, joka koskee riittävän 
rahoituksen myöntämistä 2 artiklan 
1 kohdassa asetetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittaville 
investoinneille, ottaen erityisesti 
huomioon sellaisten jäsenvaltioiden, 
alueiden ja kansalaisten tarpeet, joihin 
ilmastopolitiikka vaikuttaa eniten. 
Suunnitelmaan sisältyy myös tietoa 
rahoituksesta, jota tarvitaan eri aloilla, 
kuten 6 a kohdassa kuvaillaan.

Or. en

Perustelu

Tällaista tavoitetta ei ole mahdollista asettaa ilman Eurooppa-neuvoston suostumusta ja 
ilman tietoa tavoitteen asettamisen seurauksista. On tärkeämpää saada selkeä käsitys kaikista 
käytettävissä olevista rahoitustoimista.

Tarkistus 206
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
9 artiklan mukaisesti delegoituja 

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

Or. en

Perustelu

Ilmastotavoitteet ja kehityspolku olisi hyväksyttävä Eurooppa-neuvostossa tai tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä.

Tarkistus 207
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio laatii säännönmukaisen 
arvioinnin jäsenvaltioiden yhteisesti 
saavuttamasta edistyksestä 2 artiklan 
1 kohdassa asetetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä.

Or. en

Perustelu

Ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamisen kehityspolku johtaa tosiasiallisesti 
välitavoitteiden asettamiseen, minkä olisi – EU:n ilmastopolitiikan poliittisen uskottavuuden 
vuoksi – kuitenkin edelleen kuuluttava Eurooppa-neuvoston toimivaltaan.
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Tarkistus 208
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
9 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään tätä 
asetusta vahvistamalla unionin tason 
kehityspolku 2 artiklan 1 kohdassa asetetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2040 mennessä. 
Komissio tarkastelee kehityspolkua 
uudelleen kuuden kuukauden kuluessa 
kustakin Pariisin sopimuksen 
14 artiklassa tarkoitetusta 
maailmanlaajuisesta tilannekatsauksesta.

1. Jokainen jäsenvaltio määrittää 
asetuksen (EU) N:o 2018/1999 
15 artiklassa tarkoitetun oman pitkän 
aikavälin strategiansa yhteydessä 
suuntaa-antavan kehityspolun 2 artiklan 
1 kohdassa asetetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi.

Or. it

Tarkistus 209
Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio arvioi unionin tason 
kehityspolun rakennetta ja mallia 
koskevia vaihtoehtoja 2 artiklan 
1 kohdassa asetetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä ja 
esittää Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle lainsäädäntöehdotuksen 
vastaavasti. Komissio tarkastelee 
kehityspolkua uudelleen kuuden 
kuukauden kuluessa kustakin Pariisin 
sopimuksen 14 artiklassa tarkoitetusta 
maailmanlaajuisesta tilannekatsauksesta ja 
esittää tarvittaessa Euroopan 
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parlamentille ja neuvostolle 
lainsäädäntöehdotuksen kehityspolun 
mukauttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 210
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio esittää tarpeen vaatiessa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yksityiskohtaiseen vaikutustenarviointiin 
perustuvan lainsäädäntöehdotuksen, jolla 
täydennetään tätä asetusta ehdottamalla 
unionin tason kehityspolkua 2 artiklan 
1 kohdassa asetetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. 
Komissio tarkastelee kehityspolkua 
uudelleen kuuden kuukauden kuluessa 
kustakin Pariisin sopimuksen 14 artiklassa 
tarkoitetusta maailmanlaajuisesta 
tilannekatsauksesta.

Or. en

Tarkistus 211
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
9 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joilla täydennetään tätä asetusta 
vahvistamalla unionin tason kehityspolku 
2 artiklan 1 kohdassa asetetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 

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

saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä 
Pariisin sopimuksen tavoitteiden 
mukaisesti. Komissio tarkastelee 
kehityspolkua uudelleen kuuden 
kuukauden kuluessa kustakin Pariisin 
sopimuksen 14 artiklassa tarkoitetusta 
maailmanlaajuisesta tilannekatsauksesta.

Or. en

Tarkistus 212
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
9 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joilla täydennetään tätä asetusta 
vahvistamalla unionin tason kehityspolku 
2 artiklan 1 kohdassa asetetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2040 mennessä. 
Komissio tarkastelee kehityspolkua 
uudelleen kuuden kuukauden kuluessa 
kustakin Pariisin sopimuksen 14 artiklassa 
tarkoitetusta maailmanlaajuisesta 
tilannekatsauksesta tai Euroopan 
parlamentin pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 213
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio vahvistaa 30 päivään 
syyskuuta 2025 mennessä 3 kohdassa 
vahvistettujen perusteiden pohjalta 
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asetusta vahvistamalla unionin tason 
kehityspolku 2 artiklan 1 kohdassa asetetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. 
Komissio tarkastelee kehityspolkua 
uudelleen kuuden kuukauden kuluessa 
kustakin Pariisin sopimuksen 14 artiklassa 
tarkoitetusta maailmanlaajuisesta 
tilannekatsauksesta.

unionin tason kehityspolun 2 artiklan 
1 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. 
Komissio tarkastelee kehityspolkua 
uudelleen kuuden kuukauden kuluessa 
kustakin Pariisin sopimuksen 14 artiklassa 
tarkoitetusta maailmanlaajuisesta 
tilannekatsauksesta.

Or. en

Tarkistus 214
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 215
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamisen kehityspolku johtaa tosiasiallisesti 
välitavoitteiden asettamiseen, minkä olisi – EU:n ilmastopolitiikan poliittisen uskottavuuden 
vuoksi – kuitenkin edelleen kuuluttava Eurooppa-neuvoston toimivaltaan.

Tarkistus 216
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Kehityspolun on alettava 2 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetusta vuoteen 2030 
ulottuvasta unionin ilmastotavoitteesta. 
Unionin kokonaispäästöt eivät ylitä 
vuosien 2031–2049 välisenä aikana 
yhtenäkään vuotena vähennyksiä 
koskevaa lineaarista 
etenemissuunnitelmaa vuoteen 2030 
ulottuvan unionin tavoitteen ja 
vuodelle 2050 asetetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen välillä.

Or. en

Tarkistus 217
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Euroopan komissio ei yksin voi asettaa kehityspolkua. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
olisi osallistuttava kaikkeen keskeiseen päätöksentekoon Eurooppa-neuvoston poliittisessa 
ohjauksessa.

Tarkistus 218
Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 219
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

3. Asettaessaan kehityspolkua 
1 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot ottavat 
huomioon seuraavat seikat pääasiassa 
mutta ei yksinomaan:

Or. it

Tarkistus 220
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 221
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 222
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

3. Asetettaessa kehityspolkua 
1 kohdan mukaisesti otetaan huomioon 
seuraavat seikat:

Or. en

Tarkistus 223
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kustannustehokkuus ja 
taloudellinen tehokkuus;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 224
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kustannustehokkuus ja 
taloudellinen tehokkuus;

a) kustannustehokkuus, kestävyys ja 
taloudellinen tehokkuus;

Or. en
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Tarkistus 225
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Komission teksti Tarkistus

a a) covid-19-pandemian seurauksena 
muuttunut taloudellinen tilanne

Or. it

Tarkistus 226
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) unionin talouden kilpailukyky; b) kilpailukyky unionissa ja 
maailmanlaajuisten markkinoiden 
suuntaan kiinnittäen erityistä huomiota 
mikroyrityksiin ja pk-yrityksiin;

Or. it

Tarkistus 227
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) unionin talouden kilpailukyky; b) unionin talouden kilpailukyky ja 
sosiaalihuolto;

Or. en
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Tarkistus 228
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) unionin talouden kilpailukyky; (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 229
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

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

Komission teksti Tarkistus

b a) korkea työllisyystaso, kestävä 
kasvu ja sosiaalinen osallisuus, myös 
edistämällä sosiaalisia tavoitteita, kuten 
esteettömyyttä vammaisten henkilöiden 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 230
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 231
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Komission teksti Tarkistus

b a) oma talouden tila;

Or. it

Tarkistus 232
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Komission teksti Tarkistus

b b) unionin rahoituksen tosiasiallinen 
saatavuus avustuksena 
ilmastoneutraaliustavoitteiden 
saavuttamiseksi;

Or. it

Tarkistus 233
Ondřej Knotek

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paras käytettävissä oleva tekniikka; c) paras käytettävissä oleva tekniikka, 
ottaen huomioon teknologianeutraaliuden 
käsite ja tarve toteuttaa tutkimus- tai 
investointitoimia uuden lupaavan 
teknologian kehittämiseksi kaikilla 
aloilla;
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Or. en

Tarkistus 234
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. it

Tarkistus 235
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paras käytettävissä oleva tekniikka; c) paras käytettävissä oleva tekniikka 
ottaen huomioon kansallisen 
energiayhdistelmän teknologianeutraalius 
ja riippumattomuus;

Or. en

Tarkistus 236
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paras käytettävissä oleva tekniikka; c) paras käytettävissä oleva tekniikka 
ja sen käytön seuraukset;

Or. en
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Tarkistus 237
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paras käytettävissä oleva tekniikka; c) paras käytettävissä oleva tekniikka 
ja tekniikan kehitys;

Or. en

Tarkistus 238
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paras käytettävissä oleva tekniikka; c) paras käytettävissä oleva tekniikka 
ja sen saatavuus;

Or. en

Tarkistus 239
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus ja toimitusvarmuus;

d) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus, energiaköyhyyden ja 
energia-alan haavoittuvuuden 
vähentäminen, kohtuuhintaisen 
energiansaannin varmistaminen ja 
toimitusvarmuus;

Or. en
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Tarkistus 240
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus ja toimitusvarmuus;

d) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus, tarve torjua 
energiaköyhyyttä ja varmistaa EU:n 
kansalaisten oikeus energiansaantiin ja 
toimitusvarmuus;

Or. en

Tarkistus 241
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus ja toimitusvarmuus;

d) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus, toimitusvarmuus ja tarve 
torjua energiaköyhyyttä uusiutuvan 
energian avulla;

Or. en

Tarkistus 242
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

d a) teknologianeutraalius ja 
jäsenvaltioiden oikeus määritellä oma 
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energiayhdistelmänsä;

Or. en

Tarkistus 243
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

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

Komission teksti Tarkistus

d a) jäsenvaltioiden erilaiset olot ja 
erityispiirteet;

Or. en

Tarkistus 244
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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

Komission teksti Tarkistus

d a) biologiseen monimuotoisuuteen ja 
ekosysteemeihin liittyvät vaikutukset ja 
kehitys;

Or. en

Tarkistus 245
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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

Komission teksti Tarkistus
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d b) elintarviketurvallisuus, 
elintarvikkeiden kohtuuhintaisuus ja 
toimitusvarmuus;

Or. en

Tarkistus 246
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux, Susana Solís Pérez, Cristian 
Ghinea

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu 
jäsenvaltioiden välillä ja niiden sisällä;

e) oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu 
sekä sosiaalinen ja taloudellinen 
yhteenkuuluvuus jäsenvaltioiden välillä ja 
niiden sisällä varmistaen EU:n välineet, 
joilla tuetaan koheesiopolitiikkaa;

Or. en

Tarkistus 247
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 välillä ja 
niiden sisällä, ottaen kaikilta osin 
huomioon EU:n alueellinen 
yhteenkuuluvuus;

Or. en
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Tarkistus 248
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu 
jäsenvaltioiden välillä ja niiden sisällä;

e) oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu 
jäsenvaltioiden välillä ja niiden sisällä, 
ottaen huomioon rajat ylittävän 
ulottuvuuden merkitys;

Or. en

Tarkistus 249
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu 
jäsenvaltioiden välillä ja niiden sisällä;

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

Or. en

Tarkistus 250
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tarve varmistaa 
ympäristönsuojelullinen tehokkuus ja 
edistyminen ajan mittaan;

f) tarve varmistaa 
ympäristönsuojelullinen tehokkuus, 
talouden kestävyys ja päästöjen 
asteittainen vähentäminen ajan mittaan;

Or. it
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Tarkistus 251
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tarve varmistaa 
ympäristönsuojelullinen tehokkuus ja 
edistyminen ajan mittaan;

f) tarve varmistaa 
ympäristönsuojelullinen tehokkuus, 
kestävyys ja edistyminen ajan mittaan;

Or. en

Tarkistus 252
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) investointitarpeet ja -
mahdollisuudet;

g) julkiset ja yksityiset 
investointitarpeet ja -mahdollisuudet 
keskittyen sosiaaliseen, taloudelliseen ja 
alueelliseen yhteenkuuluvuuteen;

Or. en

Tarkistus 253
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Susana Solís Pérez, Ondřej 
Knotek

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) investointitarpeet ja -
mahdollisuudet;

g) investointitarpeet ja -
mahdollisuudet, mukaan lukien 
infrastruktuurin kehittämistä koskevat 
tarpeet;
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Or. en

Tarkistus 254
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) investointitarpeet ja -
mahdollisuudet;

g) kaikki investointitarpeet ja -
mahdollisuudet;

Or. it

Tarkistus 255
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) investointitarpeet ja -
mahdollisuudet;

g) investointitarpeet, -vaikutukset ja -
mahdollisuudet;

Or. en

Tarkistus 256
Mathilde Androuët

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 
säilyttämällä työpaikat ja 
mahdollistamalla tätä varten tarvittavat 
säännökset EU:n toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 192 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti;
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Or. fr

Tarkistus 257
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) tarve varmistaa oikeudenmukainen 
ja sosiaalisesti tasapuolinen siirtymä;

h) tarve varmistaa oikeudenmukainen 
ja sosiaalisesti tasapuolinen siirtymä ottaen 
huomioon sosiaaliseen, taloudelliseen ja 
alueelliseen yhteenkuuluvuuteen liittyvät 
ulottuvuudet;

Or. en

Tarkistus 258
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) tarve varmistaa oikeudenmukainen 
ja sosiaalisesti tasapuolinen siirtymä;

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

Or. en

Tarkistus 259
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) tarve varmistaa oikeudenmukainen 
ja sosiaalisesti tasapuolinen siirtymä;

h) tarve varmistaa oikeudenmukainen 
taloudellinen ja sosiaalisesti tasapuolinen 
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siirtymä;

Or. en

Tarkistus 260
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Komission teksti Tarkistus

h a) alueellisten epätasapainojen 
poistamisen tehokkuus;

Or. it

Tarkistus 261
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 262
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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

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

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

Or. en

Tarkistus 263
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 264
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it
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Tarkistus 265
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 266
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Luettelointi- ja etusijajärjestyksen kääntäminen: unionin olisi määritettävä painopisteensä 
ensisijaisesti tieteellisen näytön sekä sosiaalisten ja ekologisten tarpeiden perusteella.

Tarkistus 267
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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

Komission teksti Tarkistus

j a) jäsenvaltioiden moninaiset 
lähtökohdat ja eri vaikutukset ja 
kustannukset, joita 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisella on niiden talouksiin ja 
yhteiskuntiin;

Or. en

Tarkistus 268
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

j a) jäsenvaltioiden erilaiset kansalliset 
olot;

Or. en
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Tarkistus 269
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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

Komission teksti Tarkistus

j a) sitoutuminen maailmanlaajuiseen 
johtajuuteen ilmastoneutraaliuden alalla;

Or. en

Tarkistus 270
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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

Komission teksti Tarkistus

j b) jokaisen jäsenvaltion oikeus 
määritellä oma energiayhdistelmänsä 
SEUT-sopimuksen 194 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 271
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 272
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. jäsenvaltioiden oikeudet määritellä 
ilmastotavoitteiden ja 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen 
liittyvä skenaarionsa;

Or. en

Tarkistus 273
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

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, 
varmistaa tarvittaessa taitotiedon siirto, 
vahvistaa kykyä joustavasti mukautua 
muuttuvaan ilmastoon ja vähentää alttiutta 
ilmastonmuutokselle Pariisin sopimuksen 
7 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 274
Caroline Roose

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
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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. 
Jäsenvaltiot valmistelevat 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä kansallisia 
strategioita, jotka koskevat asteittaista 
luopumista fossiilisten polttoaineiden 
tuista, mukaan lukien suorat tuet ja 
kapasiteettimekanismit, viimeistään 
vuoteen 2025 mennessä. Jäsenvaltioiden 
olisi laadittava suunnitelmia, jotka 
koskevat metsien, soiden ja merien 
kaltaisten luonnollisten hiilinielujen 
palauttamista ja vahvistamista 
vuoden 2023 loppuun mennessä, siten, 
että toteutus viimeistellään vuonna 2030. 
Asianomaiset unionin toimielimet ja 
jäsenvaltiot varmistavat, että 
oikeudelliseen välineeseen sisältyy 
jäsenvaltioita sitova tavoite (hehtaareina), 
jonka mukaan niiden on palautettava ja 
suojeltava 30 prosenttia maa- ja 
merialueistaan, siten, että 10 prosenttia 
on täysin rauhoitettuja.

Or. en

Tarkistus 275
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 

2. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
alueiden ja kuntien kanssa laadittava ja 
pantava täytäntöön sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat, jotka sisältävät kattavat 
riskinhallintakehykset ja jotka perustuvat 
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perustasoihin ja edistymisen arviointeihin. vakaisiin ilmastoa ja alttiutta koskeviin 
perustasoihin ja edistymisen arviointeihin. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
alueellisen ja paikallisen näkökannan 
huomioon ottaminen, kun ne laativat ja 
panevat täytäntöön 
sopeutumisstrategioitaan ja -
suunnitelmiaan.

Or. en

Perustelu

The impact of the consequences of climate change is uneven across territories, with a 
different effect depending on multiple factors at play. There are inequalities in the impact of 
climate change effects due to geographical location, socio-economic circumstances; in short, 
in the level of risk, exposure and vulnerability.This gives rise to a need, when it comes to 
assessing the risks of the impact of climate change, to make distinctions at regional or even 
local level, based on geographical and socio-economic factors. As a result, despite the global 
nature of the problem of climate change, adaptation should be tailored to the characteristics 
of each territory depending on the type of impacts and their specific scope. This does not 
prevent the development of these policies from being structured around common strategies 
covering areas over and above those to be aligned.

Tarkistus 276
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek

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 realistiset 
sopeutumisstrategiat ja -suunnitelmat, jotka 
sisältävät kattavat riskinhallintakehykset ja 
jotka perustuvat paikallisiin ja alueellisiin 
tarpeisiin, kasvihuonekaasupäästöjen 
todellisiin paikallisiin mittauksiin, 
vakaisiin ilmastoa ja alttiutta koskeviin 
perustasoihin ja edistymisen arviointeihin.

Or. en
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Tarkistus 277
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 
ja joissa otetaan huomioon alueelliset 
erityispiirteet ja tarve edetä eri 
nopeuksilla.

Or. en

Tarkistus 278
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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, joissa on asetettu 
konkreettiset vähennystavoitteet ja jotka 
sisältävät kattavat riskinhallintakehykset ja 
jotka perustuvat vakaisiin ilmastoa ja 
alttiutta koskeviin perustasoihin ja 
edistymisen arviointeihin.

Or. en

Tarkistus 279
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta



PE652.651v01-00 170/208 AM\1206858FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 280
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 2024 mennessä ja sen jälkeen 
viiden vuoden välein yhdessä 
asetuksen (EU) 2018/1999 29 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun arvioinnin kanssa 
seuraavia:

Or. en

Tarkistus 281
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 
2031 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. it

Tarkistus 282
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 283
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Haluaisimme säilyttää alkuperäisen sanamuodon mutta siten, että siinä ei viitata 
kehityspolkuun, joka edellyttää välitavoitteiden asettamista ilman Eurooppa-neuvoston asiaa 
koskevaa päätöstä (kysymys ratkaistu ehdottamalla uutta sanamuotoa 3 artiklan 1 kohdassa).
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Tarkistus 284
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 
yksittäinen kansallinen edistyminen 
2 artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun kehityspolun mukaisesti 
ilmaistuna;

Or. en

Tarkistus 285
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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

Komission teksti Tarkistus

b) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen 
edistyminen 4 artiklassa tarkoitetussa 
sopeutumisessa.

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

Or. en

Tarkistus 286
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 

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

kalenterivuonna asetuksen (EU) 2018/1999 
35 artiklan mukaisesti, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Komissio 
viittaa arvioinnissaan alueilla ja 
suurkaupunkialueilla saavutettuun 
edistykseen 4 artiklassa tarkoitetun 
sopeutumisen alalla ja mainitsee 
alakohtaiset etenemissuunnitelmat, joilla 
edistetään avointa ja sosiaalisesti 
tasapuolista siirtymistä 
hiilineutraaliuteen.

Or. en

Perustelu

Komission arviointiin on sisällyttävä alueilla ja suurkaupunkialueilla (jotka on määritetty 
Eurostatin luettelossa) saavutettu edistys, joka liittyy ilmastoneutraaliustavoitteeseen suoraan 
liittyvien toimintapolitiikkojen alalla usein toimivaltaisten viranomaisten avoimen valvonnan 
edistämiseen.

Tarkistus 287
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 sekä 
kertomuksen alueellisen kehityksen, 
alueellisen koheesion ja talouden 
elpymisen tilasta.

Or. it
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Tarkistus 288
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 289
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 2031 mennessä ja 
sen jälkeen viiden vuoden välein uudelleen 
seuraavia:

Or. it

Tarkistus 290
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) unionin toimenpiteiden 
johdonmukaisuus 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 

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

kanssa;

Or. en

Perustelu

Haluaisimme säilyttää alkuperäisen sanamuodon mutta siten, että siinä ei viitata 
kehityspolkuun, joka edellyttää välitavoitteiden asettamista ilman Eurooppa-neuvoston asiaa 
koskevaa päätöstä (kysymys ratkaistu ehdottamalla uutta sanamuotoa 3 artiklan 1 kohdassa).

Tarkistus 291
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 292
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Komission teksti Tarkistus

a a) edellä mainittujen toimenpiteiden 
vaikutus unionin, euroalueen ja 
yksittäisten jäsenvaltioiden talouteen 
kestävyyden ja kilpailukyvyn 
näkökulmasta EU:n ulkopuolisiin maihin 
nähden;

Or. it
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Tarkistus 293
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 294
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu arviointi ja 
2 kohdassa tarkoitettu 
uudelleentarkastelu toteutetaan perustuen 
EU:n yhteiseen tietojärjestelmään, joka 
on asetettu yleisön saataville ja johon on 
kerätty ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseen osallistuvien ja 
sopeutumista edistävien eri toimijoiden 
tuottamaa tietoa. On asetettava 
vaatimuksia, joilla taataan tietojen 
standardointi ja homogeenisyys 
varmistamalla, että tiedot on helppo 
löytää ja että ne ovat esteettömässä, 
yhteentoimivassa ja 
uudelleenkäytettävässä muodossa. 
Järjestelmässä voidaan hyödyntää 
digitalisaation ja uuden teknologian 
tarjoamia mahdollisuuksia.

Or. en
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Tarkistus 295
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

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 arvioi teknisen tuen ja 
taitotiedon tarvetta sekä vahvistaa 
yhteistyössä jäsenvaltion kanssa 
tarvittavat toimet ja ajanjakson, joita 
odotusten ja todellisen tilanteen välisen 
eron poistaminen edellyttää. Jos 
jäsenvaltio ei saavuta tavoitetta, komissio 
voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
perussopimusten mukaisesti samaan aikaan 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun uudelleentarkastelun kanssa.

Or. en

Tarkistus 296
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 

3. Jos komissio toteaa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin perusteella, että 
unionin toimenpiteet eivät ole 2 artiklan 
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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.

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 ovat 
johtaneet kilpailukyvyn ja työpaikkojen 
menetyksiin tietyillä alueilla, se toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet perussopimusten 
mukaisesti samaan aikaan 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun kehityspolun 
uudelleentarkastelun kanssa.

Or. en

Tarkistus 297
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 
ne eivät ole unionin ja jäsenvaltioiden 
kestävän talouden tai kilpailukyvyn 
mukaisia EU:n ulkopuolisiin maihin 
nähden tai että ne eivät riitä varmistamaan 
edistymistä 4 artiklassa tarkoitetussa 
sopeutumisessa tai että edistyminen joko 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa tai 4 artiklassa 
tarkoitetussa sopeutumisessa on 
riittämätöntä, se toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet perussopimusten mukaisesti.

Or. it
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Tarkistus 298
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 299
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

saavuttamisessa tai 4 artiklassa 
tarkoitetussa sopeutumisessa on 
riittämätöntä, se toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet perussopimusten mukaisesti 
samaan aikaan 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun kehityspolun 
uudelleentarkastelun kanssa.

Or. en

Perustelu

Kielellinen selvennys.

Tarkistus 300
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Komissio arvioi mahdollista 
toimenpide-ehdotusta tai 
lainsäädäntöehdotusta 2 artiklan 
1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen perusteella 
ennen sen hyväksymistä, sovittamalla se 
yhteen unionin ja jäsenvaltioiden 
talouden elpymistä, alueellista koheesiota 
ja alueellista kehitystä koskevan 
tavoitteen kanssa oikeudenmukaisen 
tasapainon saavuttamiseksi, ja se. 
sisällyttää tämän analyysin toimenpiteisiin 
tai ehdotuksiin mahdollisesti liittyviin 
vaikutustenarviointeihin ja julkistaa 
arvioinnin tuloksen 
hyväksymisajankohtana.

Or. it
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Tarkistus 301
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Haluaisimme säilyttää alkuperäisen sanamuodon mutta siten, että siinä ei viitata 
kehityspolkuun, joka edellyttää välitavoitteiden asettamista ilman Eurooppa-neuvoston asiaa 
koskevaa päätöstä (kysymys ratkaistu ehdottamalla uutta sanamuotoa 3 artiklan 1 kohdassa).

Tarkistus 302
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 2024 mennessä ja sen jälkeen 
viiden vuoden välein seuraavia:

Or. en
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Tarkistus 303
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 
2031 mennessä ja sen jälkeen viiden 
vuoden välein seuraavia:

Or. it

Tarkistus 304
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 305
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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

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

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

Or. en

Perustelu

Haluaisimme säilyttää alkuperäisen sanamuodon mutta siten, että siinä ei viitata 
kehityspolkuun. Kuten 3 artiklan 1 kohtaan esitetyssä tarkistuksessa todetaan, kehityspolku 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi edellyttää tosiasiassa välitavoitteiden asettamista ilman 
Euroopan komission päätöstä. EU:n ilmastopolitiikan poliittisen uskottavuuden takaaminen 
huomioon ottaen asia kuuluu edelleen Eurooppa-neuvoston toimivaltaan.

Tarkistus 306
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 jäsenvaltioista 
riippumattomat eri tekijät, jotka 
vaikuttavat edistymiseen, myös 
ylivoimaiset esteet.

Or. en
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Tarkistus 307
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 
viittaa arvioinnissaan toimivaltaisten 
aluehallintojen ja suurkaupunkialueiden 
suhteessa 2 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen ja 
suhteessa 4 artiklassa tarkoitettuun 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
toteuttamiin toimiin, joilla edistetään 
avointa ja sosiaalisesti tasapuolista 
siirtymistä hiilineutraaliuteen.

Or. en

Perustelu

Komission arviointiin on sisällyttävä alueilla ja suurkaupunkialueilla (jotka on määritetty 
Eurostatin luettelossa) saavutettu edistys, joka liittyy ilmastoneutraaliustavoitteeseen suoraan 
liittyvien toimintapolitiikkojen alalla usein toimivaltaisten viranomaisten avoimen valvonnan 
edistämiseen.

Tarkistus 308
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos komissio toteaa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 5 artiklan 
1 kohdan mukaisesti arvioidun yhteisen 

2. Jos komissio toteaa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 5 artiklan 
1 kohdan mukaisesti arvioidun yhteisen 
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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.

edistymisen, että jäsenvaltion toimenpiteet 
eivät ole ilmastoneutraaliudestavoitteiden 
mukaisia, eivätkä talouden elpymisen, 
alueellisen koheesion ja alueellisen 
kehityksen kanssa yhteensopivia, kyseisen 
tavoitteen mukaisia 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun niitä koskevan kehityspolun 
mukaisesti ilmaistuna tai että ne eivät riitä 
varmistamaan 4 artiklassa tarkoitetun 
sopeutumisen edistymistä, se voi antaa 
kyseiselle jäsenvaltiolle suosituksia tai 
laatia taloudellista tukea koskevia 
suosituksia, jotka voivat helpottaa 
kyseisten tavoitteiden saavuttamista. 
Komissio asettaa tällaiset suositukset 
yleisön saataville.

Or. it

Tarkistus 309
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 unionin toimet ovat johtaneet 
kilpailukyvyn ja työpaikkojen menetyksiin 
tietyillä alueilla, se voi antaa kyseiselle 
jäsenvaltiolle suosituksia. Komissio asettaa 
tällaiset suositukset yleisön saataville.

Or. en
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Tarkistus 310
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 
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, se voi antaa 
kyseiselle jäsenvaltiolle suosituksia. 
Komissio asettaa tällaiset suositukset 
yleisön saataville.

Or. en

Tarkistus 311
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 2 artiklan 1 kohdassa asetetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
että ne eivät riitä varmistamaan 4 artiklassa 
tarkoitetun sopeutumisen edistymistä, se 
voi antaa kyseiselle jäsenvaltiolle 
suosituksia. Komissio asettaa tällaiset 
suositukset yleisön saataville.
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Or. en

Perustelu

Haluaisimme säilyttää alkuperäisen sanamuodon mutta siten, että siinä ei viitata 
kehityspolkuun, joka edellyttää välitavoitteiden asettamista ilman Eurooppa-neuvoston asiaa 
koskevaa päätöstä (kysymys ratkaistu ehdottamalla uutta sanamuotoa 3 artiklan 1 kohdassa).

Tarkistus 312
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuun EU:n tietojärjestelmään 
sisällytetään jakso, joka kattaa strategiat, 
toimenpiteet ja hyvät käytännöt, joilla 
autetaan saattamaan jäsenvaltioiden 
toimet komission suositusten mukaisiksi.

Or. en

Tarkistus 313
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 
yhteisvastuun hengessä, paitsi jos viimeksi 
mainitut vastustavat suositusluonnosta 
perustellusta syystä;

Or. en
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Tarkistus 314
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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;

Or. en

Tarkistus 315
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

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 ja Euroopan 
alueiden välisen yhteisvastuun hengessä;

Or. es

Tarkistus 316
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

b) asianomaisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava ensimmäisessä 
edistymiskertomuksessaan, joka 
toimitetaan asetuksen (EU) 2018/1999 
17 artiklan mukaisesti suosituksen 
antamisvuotta seuraavana vuonna, miten se 
on ottanut suosituksen asianmukaisesti 
huomioon. Jos asianomainen jäsenvaltio 
päättää olla ottamatta huomioon jotakin 
suositusta tai sen merkittävää osaa, sen on 
perusteltava tämä komissiolle. Jos 
asianomainen jäsenvaltio päättää olla 
esittämättä perusteluja tai ne eivät ole 
3 artiklan 1 kohdassa ja 4 artiklassa 
tarkoitettujen tavoitteiden mukaisia tai 
jäsenvaltio esittää riittämättömiä 
perusteluja kansallisille toimille, jotka 
saattavat vaarantaa 2 artiklan 1 kohdassa 
asetetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisen, komissio voi SEUT-
sopimuksen 258 ja 260 artiklan nojalla 
varmistaa tämän asetuksen soveltamisen;

Or. en

Tarkistus 317
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 318
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Euroopan ympäristökeskuksen 
raportit;

b) Euroopan ympäristökeskuksen ja 
asiaankuuluvien UNFCCC:n elinten 
raportit;

Or. en

Perustelu

UNFCCC sisältää tärkeää tietoa.

Tarkistus 319
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

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

Komission teksti Tarkistus

b a) riippumattomien asiantuntijoiden 
vapaaehtoisesti toimittamat ja raportoimat 
tiedot;

Or. en

Tarkistus 320
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 suurimpien 
päästöjen aiheuttajien toiminnan 
tehokkuudesta samoin kuin haitallisten 
ilmastovaikutusten aiheuttamista 
menetyksistä, jos niitä on saatavilla; 
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Or. en

Perustelu

Maailmanlaajuisen yleisnäkymän säilyttäminen on tärkeää.

Tarkistus 321
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 322
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 323
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta
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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

Or. en

Tarkistus 324
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 ja uusin 
tieteellinen näyttö sekä IPCC:n tuoreimmat 
raportit, lukuun ottamatta RCP8.5-
skenaarioon perustuvia malleja.

Or. it

Tarkistus 325
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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, 
elvyttämiseen suunnatuista tosiasiallisesti 
saatavilla olevista unionin varoista 
asetuksen (EU) 2020/… 
[luokitusjärjestelmäasetus] mukaisesti, kun 
nämä tiedot ovat käytettävissä.

Or. it



AM\1206858FI.docx 193/208 PE652.651v01-00

FI

Tarkistus 326
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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

Or. en

Tarkistus 327
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 

Komissio toimii yhdessä yhteiskunnan 
kaikkien osien kanssa, jotta vahvistetaan 
tiedonvaihtoa ja tietoisuuden lisäämistä 
ilmastoneutraalin ja ilmastonmuutosta 
kestävän yhteiskunnan saavuttamiseksi. 
Komissio helpottaa osallistavaa ja helposti 
lähestyttävää prosessia kaikilla tasoilla, 
myös kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla sekä 
työmarkkinaosapuolten, kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa, varmistaen 
kaikkien vammaisten henkilöiden 
osallistumisen ja tiedonsaannin, 
parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi ja 
sellaisten toimien määrittämiseksi, joilla 
edistetään tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamista. Komissio voi myös 
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mukaisesti käynnistämiä monitasoisia 
ilmasto- ja energiakeskusteluja.

hyödyntää jäsenvaltioiden 
asetuksen (EU) 2018/1999 11 artiklan 
mukaisesti käynnistämiä monitasoisia 
ilmasto- ja energiakeskusteluja. 
Osallistumismuotoja kehitetään, jotta 
taataan työmarkkinaosapuolten, talouden 
toimijoiden ja yleisesti kansalaisten 
osallistuminen energia- ja 
ilmastohallintoa koskeviin suunnitelmiin, 
joita jäsenvaltiot ja alue- ja 
paikallisviranomaiset ovat hyväksyneet.

Or. en

Tarkistus 328
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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.

Komission olisi sen vuoksi tehtävä 
yhteistyötä yhteiskunnan kaikkien osien 
kanssa, jotta ne voivat ja niillä on 
valmiudet toteuttaa toimia sosiaalisesti 
tasapuolisen, ilmastoneutraalin ja 
ilmastonmuutoksen kestävän yhteiskunnan 
hyväksi, myös 2 kohdassa tarkoitetun 
eurooppalaisen ilmastosopimuksen 
välityksellä. 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
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Tarkistus 329
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

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.

Jotta saavutettaisiin synergioita sekä 
taattaisiin laajempi osallistuminen ja 
parempi koordinaatio, 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. es

Tarkistus 330
Isabel Carvalhais

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 

Komissio toimii yhdessä yhteiskunnan 
kaikkien osien kanssa sukupuolten tasa-
arvoon ja syrjimättömyyteen perustuen, 
jotta ne voivat ja niillä on valmiudet 
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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.

toteuttaa toimia ilmastoneutraalin ja 
ilmastonmuutosta kestävän yhteiskunnan 
hyväksi. Komissio helpottaa osallistavaa ja 
helposti lähestyttävää prosessia kaikilla 
tasoilla, myös kansallisella, alueellisella, 
rajat ylittävällä ja paikallisella tasolla sekä 
työmarkkinaosapuolten, 
kansalaisjärjestöjen, 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 331
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 

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, vuorovaikutteista ja 
helposti lähestyttävää prosessia, jolla 
varmistetaan laaja-alainen osallistuminen 
kaikilla tasoilla, myös kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla sekä 
talouskumppanien ja 
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 
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ilmasto- ja energiakeskusteluja. mukaisesti käynnistämiä monitasoisia 
ilmasto- ja energiakeskusteluja.

Or. en

Tarkistus 332
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii eurooppalaisen 
ilmastosopimuksen, jonka tarkoituksena 
on ottaa kansalaiset, 
työmarkkinaosapuolet ja sidosryhmät 
mukaan laatimaan unionin tason 
ilmastopolitiikkoja, edistää vuoropuhelua 
ja tieteeseen perustuvan 
ilmastonmuutostiedon levittämistä sekä 
jakaa parhaita käytäntöjä kestävistä 
elämäntavoista ja ilmastoaloitteista.

Or. en

Tarkistus 333
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

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

Or. en
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Tarkistus 334
Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.
2. Siirretään komissiolle 
[julkaisutoimisto: tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä] määräämättömäksi 
ajaksi 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 
voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 
jona sitä koskeva päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, kyseisessä 
päätöksessä mainittuna päivänä. 
Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.
5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
6. Edellä olevan 3 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
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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 335
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

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

Or. en

Tarkistus 336
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

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

Perustelu

Artikla olisi poistettava, koska siinä ylitetään Euroopan komission toimivalta.

Tarkistus 337
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, 
Mathilde Androuët

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

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

Or. it

Tarkistus 338
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Komission teksti Tarkistus

4) Lisätään 8 artiklan 2 kohtaan 
e alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

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

Or. it
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Tarkistus 339
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EU) 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 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.

Or. en

Tarkistus 340
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on käynnistettävä Kunkin jäsenvaltion on käynnistettävä 
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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.

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 sekä 
ehdottaa niitä koskevia ratkaisuja, 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 341
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EU) 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 

Kunkin jäsenvaltion on käynnistettävä 
kansallisten sääntöjen mukaisesti ilmasto- 
ja energia-alan monitasoinen vuoropuhelu, 
jossa paikallisviranomaiset, 
työmarkkinaosapuolet, 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 
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uudelleen edistymistä, paitsi jos 
jäsenvaltiolla on jo rakenne, jota voidaan 
käyttää samaan tarkoitukseen. [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.”;

jäsenvaltiolla on jo rakenne, jota voidaan 
käyttää samaan tarkoitukseen. Tämän 
vuoropuhelun puitteissa voidaan 
keskustella yhdennetyistä kansallisista 
energia- ja ilmastosuunnitelmista.”;

Or. it

Tarkistus 342
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 
noudattaen tavoitetta vähentää unionin 
kasvihuonekaasupäästöjä 
kustannustehokkaasti osana 
hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) mukaan 
tarvittavia vähennyksiä ja tehostaa 
nielujen aikaansaamia poistumia 
pyrittäessä saavuttamaan Pariisin 
sopimuksen lämpötilatavoite siten, että 
saavutetaan tasapaino ihmisen toiminnan 
aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen 
ja -nielujen aikaansaamien poistumien 
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välillä unionissa mahdollisimman pian;

Or. en

Perustelu

On tärkeää painottaa tätä viestiä, jossa esitetään eurooppalaisen ilmastolain laajempi 
poliittinen tausta.


