
 

Istuntokatsaus –  23. kesäkuuta
24. kesäkuuta 2021 – Bryssel
 
EU:n ilmastolaki: äänestys ilmastoneutraaliudesta vuoteen 2050
mennessä 
Torstaina EU-parlamentti äänestää uudesta ilmastolaista, joka käsittää tiukemmat
päästövähennystavoitteet vuodelle 2030 ja ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050
mennessä.
 
 
Aluerahastot: 243 miljardia vihreään aluekehitykseen ja elpymiseen 
Parlamentti käsittelee kolmea aluekehitysrahastoa, joiden keskiössä ovat elpymistä
tukevat ilmastotoimet, sosiaaliohjelmat ja kestävä kaupunkikehitys.
 
 
Muita aiheita 
.
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http://www.europarl.europa.eu//news/fi/agenda/briefing/2021-06-23
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/schedule/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://epnewshub.eu
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EU:n ilmastolaki: äänestys
ilmastoneutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä
 
Torstaina EU-parlamentti äänestää uudesta ilmastolaista,
joka käsittää tiukemmat päästövähennystavoitteet vuodelle
2030 ja ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä.
 
Parlamentti  ja  jäsenmaat  sopivat  uudesta  laista  epävirallisesti  huhtikuussa.  Lain  myötä
poliittinen tavoite  ilmastoneutraaliudesta  vuoteen 2050 mennessä (ks.  Euroopan vihreän
kehityksen ohjelma) muuttuisi sitovaksi velvoitteeksi. Tarkoituksena on antaa sekä kansalaisille
että yrityksille juridista selvyyttä ja ennustettavuutta, jotta he voivat varautua siirtymään kohti
ilmastoneutraaliutta.
 
EU:n tavoite kasvihuonekaasupäästöjen vähennykselle vuoteen 2030 mennessä kiristyy 40
prosentista vähintään 55 prosenttiin (verrattuna vuoden 1990 tasoon). Komission tuleva esitys
hiilipäästöjen  säätelemisestä  ja  poistamisesta  maankäytössä  ja  metsätaloudessa  lisäisi
hiilinieluja  ja  nostaisi  EU:n  vuoden  2030  päästövähennystavoitteen  57  prosenttiin.
 
Keskustelu: torstaina 24.6.
 
Äänestys: torstaina 24.6.
 
Menettely: tavallinen lainsäädäntömenettely
 
Lisätietoa
Lainsäädäntötietokanta
Lehdistötiedote: “MEPs reach deal with Council on obligation for EU to be climate neutral by
2050” (21.04.2021)
Alustava kompromissi EU:n ilmastolaista
Lehdistötilaisuus: Jytte Guteland (S&D, Ruotsi) ja Pascal Canfin (Renew, Ranska)
(21.04.2021)
Parlamentin tutkimuspalvelu: EU Climate Law (03.06.2021)
Parlamentin tutkimuspalvelu: Climate change and climate action
Audiovisuaalista materiaalia
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fi
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fi
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0036(COD)&l=fi
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0162_FI.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/fi/press-conference-on-eu-climate-law_20210421-1000-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/fi/press-conference-on-eu-climate-law_20210421-1000-SPECIAL-PRESSER_vd
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649385
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_17506_pk


Aluerahastot: 243 miljardia vihreään
aluekehitykseen ja elpymiseen
 
Parlamentti käsittelee kolmea aluekehitysrahastoa, joiden
keskiössä ovat elpymistä tukevat ilmastotoimet,
sosiaaliohjelmat ja kestävä kaupunkikehitys.
 
Niin kutsuttuun koheesiopakettiin  kuuluu Euroopan alueellinen yhteistyötavoite  (Interreg),
Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto sekä yhteiset säännökset, jotka koskevat EU:n
alue-, koheesio- ja sosiaalirahastoja seuraavan seitsemän vuoden ajan.
 
EU:n  taloudellisen,  sosiaalisen  ja  alueellisen  yhtenäisyyden tukemista  varten  rahastojen
yhteisosuus on suurempi  kuin  minkään muun osa-alueen vuosien 2021–2027 budjetissa:
yhteensä  243  miljardia  Euroopan aluekehitysrahastolle  ja  koheesiorahastolle,  josta  8,05
miljardia  Interreg-ohjelmalle.  Vähintään  30  %  varoista  on  suunnattava  ilmastotoimiin,
kiertotalouteen,  kestävään  kasvuun  sekä  työpaikkojen  luomiseen.  Lisäksi  pk-yritykset  ja
syrjäisimmät  seudut  huomioidaan  erityissäännöillä.
 
Kaikki kolme asetusta julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä 30.6., ja ne tulevat voimaan sitä
seuraavana päivänä.
 
Keskustelu: keskiviikkona 23.6.
 
Äänestys: torstaina 24.6.
 
Menettely: tavallinen lainsäädäntömenettely
 
Lisätietoa
Lainsäädäntötietokanta (ERDF-CF)
Lainsäädäntötietokanta (Interreg)
Lainsäädäntötietokanta (CPR)
Lehdistötiedote: Agreement reached on the 2021-2027 EU regional and cohesion funding
(8.12.2020)
Lehdistötiedote: Agreement on EU funding for cross-border projects (02.12.2020)
Lehdistötiedote: Deal on new rules for EU regional, cohesion and social funds over next 7
years (1.12.2020)
Lehdistötilaisuus: aluekehitysvaliokunnan puheenjohtaja Younous Omarjee sekä mietinnön
yhteisesittelijät Andrey Novakov ja Constanze Krehl (2.12.2020)
Aluekehitysvaliokunta
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0197(COD)&l=fi
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0199(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0196(COD)&l=fi
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20201207IPR93206/agreement-reached-on-the-2021-2027-eu-regional-and-cohesion-funding
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20201207IPR93206/agreement-reached-on-the-2021-2027-eu-regional-and-cohesion-funding
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20201126IPR92517/agreement-on-eu-funding-for-cross-border-projects
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20201126IPR92516/deal-on-new-rules-for-eu-regional-cohesion-and-social-funds-over-next-7-years
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20201126IPR92516/deal-on-new-rules-for-eu-regional-cohesion-and-social-funds-over-next-7-years
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-younous-omarjee-chair-of-committee-on-regional-development-and-andrey-novakov-an_20201202-1400-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-younous-omarjee-chair-of-committee-on-regional-development-and-andrey-novakov-an_20201202-1400-SPECIAL-PRESSER_vd
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/regi/home/highlights


Muita aiheita
 
.
 
– Seksuaaliterveys (aborttioikeudet, ehkäisyvälineet ja perheneuvonta): parlamentti äänestää
torstaina vaihtoehtoisista päätöslauselmaehdotuksista.
 
Yksi korostaa kaikkien oikeutta turvallisiin abortteihin.
 
Toisen mukaan abortti ei ole ehkäisykeino.
 
Kolmannessa todetaan, että seksuaaliterveys on vain jäsenvaltioille kuuluva osa-alue.
 
–  YK:n  pääsihteeri  António  Guterres  pitää  puheen  täysistunnossa  torstaina  (paikalla
Brysselissä)
 
–  Koronaviruksen  seuraukset  EU:n  kumppanimaissa:  mietinnössä  mepit  pyytävät
kumppanimaille  apua  pandemian  vastaisiin  toimiin  esim.  kehitysavun  muodossa
 
– Keskustelu komission ja neuvoston kanssa ennen EU-huippukokousta 24.–25.6, asialistalla
mm. Turkki, Venäjä ja muutto
 
– Euroopan syyttäjänvirasto EPPOn nimitykset: keskustelussa meppien odotetaan toteavan,
että Slovenian nimitykset on vietävä ensi tilassa loppuun, jotta syyttäjän toiminta voi alkaa
 
Lisätietoja aiheista englanniksi:
 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2021-06-23
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2021-06-23

