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Tarkistus  1 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 1 viite 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

— ottaa huomioon Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen (SEU-sopimus) ja 

erityisesti sen 3 artiklan sekä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

(SEUT-sopimus) ja erityisesti sen 4, 11, 

174–178, 191 ja 349 artiklan, 

— ottaa huomioon Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen (SEU-sopimus) ja 

erityisesti sen 3 artiklan sekä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

(SEUT-sopimus) ja erityisesti sen 4, 11, 

174–178, 191 ja 349 artiklan, 

Or. hr 

 

Tarkistus  2 

Davor Škrlec 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 11 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon komission 16. 

tammikuuta 2018 antaman tiedonannon 

kiertotalouden seurantakehyksestä 

(COM(2018)0029), 

Or. en 

 

Tarkistus  3 

Ruža Tomašić 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. toteaa, että alue- ja 

paikallisviranomaiset ovat kierotalouteen 

siirtymisen eturintamassa ja että niiden 

osuus on ratkaiseva tämän siirtymän 

toteuttamisessa; 

A. toteaa, että alue- ja 

paikallisviranomaiset ovat kiertotalouteen 

siirtymisen eturintamassa ja että 

eurooppalainen monitasohallintomalli, 

joka perustuu hallinnon eri tasojen ja 

sidosryhmien väliseen aktiiviseen ja 
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rakentavaan yhteistyöhön, on ratkaiseva 

tämän siirtymän toteuttamisessa; 

Or. en 

 

Tarkistus  4 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. toteaa, että alue- ja 

paikallisviranomaiset ovat kierotalouteen 

siirtymisen eturintamassa ja että niiden 

osuus on ratkaiseva tämän siirtymän 

toteuttamisessa; 

A. toteaa, että alue- ja 

paikallisviranomaiset ovat kiertotalouteen 

siirtymisen eturintamassa ja että niiden 

osuus yhdistettynä asianmukaiseen 

tiedottamiseen ja kansalaisten aktiiviseen 

osallistamiseen on ratkaiseva tämän 

siirtymän toteuttamisessa; 

Or. it 

 

Tarkistus  5 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. toteaa, että alue- ja 

paikallisviranomaiset ovat kierotalouteen 

siirtymisen eturintamassa ja että niiden 

osuus on ratkaiseva tämän siirtymän 

toteuttamisessa; 

A. toteaa, että alue- ja 

paikallisviranomaiset, jotka ovat 

koheesiopolitiikan tehokkaan 

täytäntöönpanon kannalta keskeisiä 

toimijoita, ovat myös kiertotalouteen 
siirtymisen eturintamassa ja että niiden 

osuus on ratkaiseva tämän siirtymän 

toteuttamisessa; 

Or. en 

 

Tarkistus  6 

Maria Gabriela Zoană, Norica Nicolai 
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Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. toteaa, että alue- ja 

paikallisviranomaiset ovat kierotalouteen 

siirtymisen eturintamassa ja että niiden 

osuus on ratkaiseva tämän siirtymän 

toteuttamisessa; 

A. toteaa, että alue- ja 

paikallisviranomaiset tuntevat parhaiten 

paikalliset ja alueelliset kysymykset ja 

ovat myös kiertotalouteen siirtymisen 

eturintamassa ja että niiden osuus on 

ratkaiseva tämän siirtymän toteuttamisessa; 

Or. ro 

 

Tarkistus  7 

Ruža Tomašić 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 A a. ottaa huomioon, että kaupungit 

kattavat vain kolme prosenttia maapallon 

pinta-alasta mutta niissä asuu yli puolet 

maailman väestöstä, että ne kuluttavat 75 

prosenttia maailman resursseista ja 

aiheuttavat 60–80 prosenttia 

kasvihuonekaasupäästöistä ja että 

vuoteen 2050 mennessä 70 prosenttia 

maapallon väestöstä asuu kaupungeissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  8 

Raffaele Fitto 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. toteaa, että siirtyminen vahvempaan 

ja kiertoa enemmän painottavaan talouteen 

merkitsee paitsi haastetta myös 

huomattavia mahdollisuuksia Euroopan 

kaikille alueille; 

B. toteaa, että siirtyminen vahvempaan 

ja kiertoa enemmän painottavaan talouteen 

on EU:lle sekä sen jäsenvaltioille ja 

kansalaisille merkittävä tilaisuus 

uudenaikaistaa Euroopan taloutta ja 
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siirtää se kestävämmälle tielle; katsoo, 

että se on haaste ja tilaisuus varsinkin 
Euroopan kaikille alueille ja 

paikallisviranomaisille, jotka ovat 

paikallisyhteisöjä lähimpänä oleva 

hallinnon taso; 

Or. it 

 

Tarkistus  9 

Ruža Tomašić 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. toteaa, että siirtyminen vahvempaan 

ja kiertoa enemmän painottavaan talouteen 

merkitsee paitsi haastetta myös 

huomattavia mahdollisuuksia Euroopan 

kaikille alueille; 

B. toteaa, että siirtyminen vahvempaan 

ja kiertoa enemmän painottavaan talouteen 

merkitsee paitsi haastetta myös 

huomattavia mahdollisuuksia Euroopan 

kaikille alueille ja se voi auttaa 

vastaamaan kyseisiin haasteisiin 

rakentamalla mallin, jossa yhdistyvät 

menestyksekäs talouskehitys ja 

kestävyystavoitteet, sekä auttaa alueita 

luomaan uutta teollisuutta, muuttamaan 

nykyisiä aloja ja luomaan arvokkaita 

uusia tuotantoketjuja; 

Or. en 

 

Tarkistus  10 

Maria Gabriela Zoană, Norica Nicolai 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. toteaa, että siirtyminen vahvempaan 

ja kiertoa enemmän painottavaan talouteen 

merkitsee paitsi haastetta myös 

huomattavia mahdollisuuksia Euroopan 

kaikille alueille; 

B. toteaa, että siirtyminen vahvempaan 

ja kiertoa enemmän painottavaan talouteen 

merkitsee paitsi haastetta myös 

huomattavia mahdollisuuksia näille 

alueille kauppataseiden ja teollisuuden 

kilpailukyvyn parantamisessa sekä uusien 

työpaikkojen luomisessa; 
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Or. ro 

 

Tarkistus  11 

Michela Giuffrida 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. toteaa, että siirtyminen vahvempaan 

ja kiertoa enemmän painottavaan talouteen 

merkitsee paitsi haastetta myös 

huomattavia mahdollisuuksia Euroopan 

kaikille alueille; 

B. toteaa, että siirtyminen vahvempaan 

ja kiertoa enemmän painottavaan talouteen 

merkitsee paitsi haastetta myös 

huomattavia mahdollisuuksia Euroopan 

kaikille alueille; toteaa, että se auttaa 

luomaan uuden, tuottavuutta tehostavan 

liiketoimintamallin samoja 

kulutustottumuksia varten;  

Or. it 

 

Tarkistus  12 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. toteaa, että siirtyminen vahvempaan 

ja kiertoa enemmän painottavaan talouteen 

merkitsee paitsi haastetta myös 

huomattavia mahdollisuuksia Euroopan 

kaikille alueille; 

B. toteaa, että siirtyminen vahvempaan 

ja kiertoa enemmän painottavaan talouteen 

merkitsee paitsi haastetta myös 

huomattavia mahdollisuuksia ja 

tilaisuuksia kehitykseen ja kasvuun 

Euroopan kaikille alueille, ottaen 

erityisesti huomioon uusien työpaikkojen 

luomisen; 

Or. en 

 

Tarkistus  13 

Ruža Tomašić 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B a kappale (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 B a. ottaa huomioon, että tällä hetkellä 

EU:ssa noin 60:ä prosenttia jätteistä ei 

kierrätetä ja että tutkimalla ja ottamalla 

käyttöön uusia kiertotalouden 

liikeyritysten muotoja EU:n pk-yritysten 

hyväksi voitaisiin luoda merkittäviä 

kustannushyötyjä ja 

liiketoimintamahdollisuuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  14 

Michela Giuffrida 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. toteaa, että Pariisin sopimuksen 

tavoitteiden saavuttaminen merkitsee 

siirtymistä kiertoa enemmän painottavaan 

talouteen; 

C. toteaa, että Pariisin sopimuksen 

tavoitteiden saavuttaminen merkitsee 

siirtymistä kiertoa enemmän painottavaan 

talouteen ja on elintärkeä panos sellaisen 

taloudellisen mallin kehittämiseen, jonka 

tavoitteena ei ole ainoastaan voittojen 

tekeminen vaan myös ympäristön 

suojeleminen; 

Or. it 

 

Tarkistus  15 

Maria Spyraki 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. toteaa, että Pariisin sopimuksen 

tavoitteiden saavuttaminen merkitsee 

siirtymistä kiertoa enemmän painottavaan 

talouteen; 

C. toteaa, että Pariisin sopimuksen 

tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 

siirtymistä kiertoa enemmän painottavaan 

talouteen; 

Or. en 
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Tarkistus  16 

Petras Auštrevičius 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että koheesiopolitiikka 

tarjoaa paitsi Euroopan rakenne- ja 

investointirahastojen (ERI-rahastot) avulla 

investointimahdollisuuksia, joilla 

reagoidaan paikallisiin tarpeisiin, myös 

yhdennetyn politiikkakehyksen, jolla 

autetaan Euroopan alueita selviytymään 

kehitystä koskevista moninaisista 

haasteista, mukaan lukien 

resurssitehokkuuden ja kestävän 

kehityksen tukeminen, ja edistetään 

alueellista yhteistyötä ja valmiuksien 

kehittämistä; 

D. toteaa, että koheesiopolitiikka 

tarjoaa paitsi Euroopan rakenne- ja 

investointirahastojen (ERI-rahastot) avulla 

investointimahdollisuuksia, joilla 

reagoidaan paikallisiin tarpeisiin, myös 

yhdennetyn politiikkakehyksen, jolla 

autetaan Euroopan alueita selviytymään 

kehitystä koskevista moninaisista 

haasteista, mukaan lukien 

resurssitehokkuuden ja kestävän 

kehityksen tukeminen, ja edistetään 

alueellista yhteistyötä ja valmiuksien 

kehittämistä sekä houkutellaan ja 

edistetään yksityisiä investointeja; 

Or. en 

 

Tarkistus  17 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että koheesiopolitiikka 

tarjoaa paitsi Euroopan rakenne- ja 

investointirahastojen (ERI-rahastot) avulla 

investointimahdollisuuksia, joilla 

reagoidaan paikallisiin tarpeisiin, myös 

yhdennetyn politiikkakehyksen, jolla 

autetaan Euroopan alueita selviytymään 

kehitystä koskevista moninaisista 

haasteista, mukaan lukien 

resurssitehokkuuden ja kestävän 

kehityksen tukeminen, ja edistetään 

alueellista yhteistyötä ja valmiuksien 

kehittämistä; 

D. toteaa, että koheesiopolitiikka 

tarjoaa paitsi Euroopan rakenne- ja 

investointirahastojen (ERI-rahastot) avulla 

investointimahdollisuuksia, joilla 

reagoidaan alueellisiin ja paikallisiin 

tarpeisiin, myös yhdennetyn 

politiikkakehyksen, jolla vähennetään 

kehityseroja Euroopan alueiden välillä ja 

autetaan niitä selviytymään kehitystä 

koskevista moninaisista haasteista, mukaan 

lukien resurssitehokkuuden ja kestävän 

kehityksen tukeminen, ja edistetään 

alueellista yhteistyötä ja valmiuksien 

kehittämistä; 
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Or. hr 

 

Tarkistus  18 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että koheesiopolitiikka 

tarjoaa paitsi Euroopan rakenne- ja 

investointirahastojen (ERI-rahastot) avulla 

investointimahdollisuuksia, joilla 

reagoidaan paikallisiin tarpeisiin, myös 

yhdennetyn politiikkakehyksen, jolla 

autetaan Euroopan alueita selviytymään 

kehitystä koskevista moninaisista 

haasteista, mukaan lukien 

resurssitehokkuuden ja kestävän 

kehityksen tukeminen, ja edistetään 

alueellista yhteistyötä ja valmiuksien 

kehittämistä; 

D. toteaa, että koheesiopolitiikka 

tarjoaa paitsi Euroopan rakenne- ja 

investointirahastojen (ERI-rahastot) avulla 

investointimahdollisuuksia, joilla 

reagoidaan paikallisiin ja alueellisiin 

tarpeisiin, myös yhdennetyn 

politiikkakehyksen, jolla autetaan 

Euroopan alueita selviytymään kehitystä 

koskevista moninaisista haasteista, mukaan 

lukien resurssitehokkuuden ja kestävän 

kehityksen tukeminen, ja edistetään 

alueellista yhteistyötä ja valmiuksien 

kehittämistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  19 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 D a. toteaa, että rakennerahastojen 

ohjelmakaudella 2014— 2020 on varattu 

jopa 5,5 miljardia euroa jätehuoltoon ja 

että kiertotalouteen siirtymisen 

toteuttamista tuetaan merkittävästi myös 

muista ohjelmista, kuten LIFE, COSME 

ja Horisontti 2020; toteaa lisäksi, että on 

olennaisen tärkeää aikaansaada 

synergiaa edellä mainittujen välineiden 

välille, jotta voidaan saavuttaa 

kiertotaloutta koskevassa komission 

toimintasuunnitelmassa asetetut 

tavoitteet; 
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Or. it 

 

Tarkistus  20 

Michela Giuffrida 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. toteaa, että koheesiopolitiikan 

nykyisessä oikeudellisessa kehyksessä ei 

mainita tavoitteena siirtymistä 

kiertotalouteen ja että kestävä kehitys on 

ERI-rahastojen käyttöä koskeva 

monialainen periaate, kuten yhteisiä 

säännöksiä koskevan asetuksen 8 artiklassa 

ja (liitteessä I olevassa) yhteisessä 

strategiakehyksessä todetaan; 

E. toteaa, että koheesiopolitiikan 

nykyisessä oikeudellisessa kehyksessä ei 

mainita tavoitteena siirtymistä 

kiertotalouteen ja että kestävä kehitys on 

ERI-rahastojen käyttöä koskeva 

monialainen periaate, kuten yhteisiä 

säännöksiä koskevan asetuksen 8 artiklassa 

ja (liitteessä I olevassa) yhteisessä 

strategiakehyksessä todetaan, ja asetuksen 

avulla voidaan vahvistaa kiertotaloutta 

tukevien nykyisten välineiden välistä 

yhteyttä; 

Or. it 

 

Tarkistus  21 

Victor Boştinaru 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. toteaa, että koheesiopolitiikan 

nykyisessä oikeudellisessa kehyksessä ei 

mainita tavoitteena siirtymistä 

kiertotalouteen ja että kestävä kehitys on 

ERI-rahastojen käyttöä koskeva 

monialainen periaate, kuten yhteisiä 

säännöksiä koskevan asetuksen 8 artiklassa 

ja (liitteessä I olevassa) yhteisessä 

strategiakehyksessä todetaan; 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. en 

 



PE620.811v01-00 12/62 AM\1150404FI.docx 

FI 

Tarkistus  22 

Franc Bogovič 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. toteaa, että yhteisiä säännöksiä 

koskevan asetuksen 6 artiklasta seuraa, että 

ERI-rahastoista tuettavien toimien on 

oltava sovellettavan unionin oikeuden ja 

sen soveltamiseen liittyvän kansallisen 

lainsäädännön mukaisia, 

ympäristölainsäädäntö mukaan lukien; 

G. toteaa, että yhteisiä säännöksiä 

koskevan asetuksen 6 artiklasta seuraa, että 

ERI-rahastoista tuettavien toimien on 

oltava sovellettavan unionin oikeuden ja 

sen soveltamiseen liittyvän kansallisen 

lainsäädännön mukaisia, erityisesti 

ympäristölainsäädäntö mukaan lukien; 

Or. en 

 

Tarkistus  23 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 G a. ottaa huomioon, että yksi 

kiertotalouden tavoitteista on vähentää 

kaatopaikkojen jätteitä ja että 

jäsenmaiden laillisten ja laittomien 

kaatopaikkojen turvaamista ja 

kunnostamista olisi pidettävä 

ehdottomana painopisteenä; 

Or. it 

 

Tarkistus  24 

Davor Škrlec 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 G a. ottaa huomioon, että Kiina kielsi 

muoviromun ja lajittelemattoman 

paperijätteen tuonnin 1. tammikuuta 2018 
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lähtien ja että kiellosta aiheutuu unionille 

kierrätyshaasteita, joihin on vastattava 

alue- ja paikallistasolla;  

Or. en 

 

Tarkistus  25 

Davor Škrlec 

 

Päätöslauselmaesitys 

-1 kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 -1. on tyytyväinen komission toimiin 

kiertotalouden tukemiseksi 

koheesiopolitiikalla, erityisesti 

tiedotustoimiin, joilla autetaan EU:n 

jäsenvaltioita ja alueita ottamaan 

käyttöön koheesiopolitiikan varoja 

kiertotaloutta varten; 

Or. en 

 

Tarkistus  26 

Davor Škrlec 

 

Päätöslauselmaesitys 

-1 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 -1 a. suhtautuu myönteisesti siihen, että 

EIP on myöntänyt noin 2,4 miljardia 

euroa kiertotaloushankkeiden 

yhteisrahoitukseen viiden viime vuoden 

aikana; korostaa, että lainantarve on 

paljon suurempi; 

Or. en 

 

Tarkistus  27 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Päätöslauselmaesitys 
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1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. toteaa, että kiertotalouden 

toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa 

koskevan komission selonteon mukaan 

EU:n tuki innovoinnille, pk-yrityksille, 

vähähiiliselle taloudelle ja 

ympäristönsuojelulle on kaudella 2014–

2020 kaikkiaan 150 miljardia euroa ja että 

monet näistä kohteista edistävät 

kiertotalouden toteutumista; 

1. toteaa, että kiertotalouden 

toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa 

koskevan komission selonteon mukaan 

EU:n tuki innovoinnille, pk-yrityksille, 

vähähiiliselle taloudelle ja 

ympäristönsuojelulle on kaudella 2014–

2020 kaikkiaan 150 miljardia euroa ja että 

monet näistä kohteista edistävät 

kiertotalouden toteutumista; painottaa, että 

kiertotalouteen liittyy jätehuollon ja 

ympäristönsuojelun lisäksi myös se, että 

talouden toimintaa muutetaan radikaalisti 

siten, että siitä tulee vuoden 2020 

jälkeisen koheesiopolitiikan tavoite;  

Or. el 

 

Tarkistus  28 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 a. toivoo, että seuraavalla 

ohjelmakaudella 2021—2027 asetetaan 

kiertotaloutta koskeva erityinen 

temaattinen tavoite, jolloin tulee entistä 

selvemmäksi, että tarvitaan radikaali 

muutos jätteiden voimakkaaksi 

vähentämiseksi sekä muutos tavassa, jolla 

tuotteita suunnitellaan, käytetään ja 

kierrätetään, jotta voidaan saavuttaa 

perussopimuksissa vahvistetut 

taloudelliset, sosiaaliset ja alueelliset 

tavoitteet; 

Or. it 

 

Tarkistus  29 

Davor Škrlec 
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Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 a. toteaa, että 

kumppanuussopimuksia ja Euroopan 

sosiaalirahaston nykyisen ohjelmakauden 

toimenpideohjelmia koskevien 

neuvottelujen tulosten analysointi 

osoittaa, että sosiaalirahaston avulla on 

tuettu toimia, joilla otetaan käyttöön 

vihreämpiä työn organisoinnin malleja, 

sekä toimia vihreällä sektorilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  30 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. pitää kuitenkin valitettavana, että 

nykyinen politiikkakehys ei mahdollista 

koheesiopolitiikan täyttä panosta 

kiertotalouteen, kuten komission 

teettämässä tutkimuksessa korostetaan; 

toteaa tässä yhteydessä, että kiertotalous ei 

sellaisenaan kuulu rahoituksen 

kohdentamisessa käytettävän nykyisen 

”tukitoimien alan” määritelmän piiriin; 

2. pitää kuitenkin valitettavana, että 

nykyinen politiikkakehys ei mahdollista 

koheesiopolitiikan täyttä panosta 

kiertotalouteen, kuten komission 

teettämässä tutkimuksessa korostetaan; 

ilmaisee tyytymättömyytensä siihen, ettei 

kiertotaloutta mainita nykyisessä 

monivuotisessa rahoituskehyksessä, jossa 

sitä olisi vahvistettava 

koheesiopolitiikalla;  toteaa tässä 

yhteydessä, että kiertotalous ei sellaisenaan 

kuulu rahoituksen kohdentamisessa 

käytettävän nykyisen ”tukitoimien alan” 

määritelmän piiriin; 

Or. el 

 

Tarkistus  31 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. pitää kuitenkin valitettavana, että 

nykyinen politiikkakehys ei mahdollista 

koheesiopolitiikan täyttä panosta 

kiertotalouteen, kuten komission 

teettämässä tutkimuksessa korostetaan; 

toteaa tässä yhteydessä, että kiertotalous ei 

sellaisenaan kuulu rahoituksen 

kohdentamisessa käytettävän nykyisen 

”tukitoimien alan” määritelmän piiriin; 

2. toteaa, että nykyinen 

politiikkakehys ei mahdollista 

koheesiopolitiikan täyttä panosta 

kiertotalouteen, kuten komission 

teettämässä tutkimuksessa korostetaan; 

kiinnittää tässä yhteydessä huomiota 

siihen, että kiertotalous ei sellaisenaan 

kuulu rahoituksen kohdentamisessa 

käytettävän nykyisen ”tukitoimien alan” 

määritelmän piiriin; 

Or. en 

 

Tarkistus  32 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 a. pyytää komissiota ryhtymään 

poikkeuksellisiin toimiin kunnostaakseen 

alueet, joita on käytetty vaarallisten 

jätteiden laittomana kaatopaikkana ja 

jotka vaikuttavat haitallisesti paikallisen 

väestön terveyteen ja sosiaaliseen 

hyvinvointiin (esimerkiksi niin kutsutulla 

"tulien maalla" Campanian alueella); 

Or. it 

 

Tarkistus  33 

Davor Škrlec 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 a. painottaa EU:n tutkimuksen ja 

innovoinnin puiteohjelman Horisontti 

2020:n sekä Life-ohjelman (2014–2020) 

keskeistä asemaa innovatiivisten 
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hankkeiden rahoituksessa sekä jätteiden 

vähentämisessä ja kierrätyksessä sekä 

kiertotalouteen liittyvissä 

uudelleenkäyttöhankkeissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  34 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. toteaa, että useat alueet ovat 

hyödyntäneet älykkään erikoistumisen 

strategioitaan asettaessaan kiertotaloutta 

koskevia ensisijaisia tavoitteita ja 

ohjanneet koheesiopolitiikan avulla 

investointeja tutkimukseen ja innovointiin 

tätä tavoitetta varten; 

3. toteaa, että useat alueet ovat 

hyödyntäneet älykkään erikoistumisen 

strategioitaan asettaessaan kiertotaloutta 

koskevia ensisijaisia tavoitteita ja 

ohjanneet koheesiopolitiikan avulla 

investointeja tutkimukseen ja innovointiin 

tätä tavoitetta varten; kehottaa 

alueviranomaisia pyrkimään siihen, että 

nämä älykkään erikoistumisen strategiat 

pannaan täytäntöön. 

Or. ro 

 

Tarkistus  35 

Michela Giuffrida 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. toteaa, että useat alueet ovat 

hyödyntäneet älykkään erikoistumisen 

strategioitaan asettaessaan kiertotaloutta 

koskevia ensisijaisia tavoitteita ja 

ohjanneet koheesiopolitiikan avulla 

investointeja tutkimukseen ja innovointiin 

tätä tavoitetta varten; 

3. toteaa, että useat alueet ovat 

hyödyntäneet älykkään erikoistumisen 

strategioitaan asettaessaan kiertotaloutta 

koskevia ensisijaisia tavoitteita ja 

ohjanneet koheesiopolitiikan avulla 

investointeja tutkimukseen ja innovointiin 

tätä tavoitetta varten ja tukeneet siten 

merkittävästi investointeja ja 

infrastruktuuria, jotka täyttävät pk-

yritysten tarpeet; 
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Or. it 

 

Tarkistus  36 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. toteaa, että useat alueet ovat 

hyödyntäneet älykkään erikoistumisen 

strategioitaan asettaessaan kiertotaloutta 

koskevia ensisijaisia tavoitteita ja 

ohjanneet koheesiopolitiikan avulla 

investointeja tutkimukseen ja innovointiin 

tätä tavoitetta varten; 

3. antaa arvoa sille, että useat alueet 

ovat hyödyntäneet älykkään erikoistumisen 

strategioitaan asettaessaan kiertotaloutta 

koskevia ensisijaisia tavoitteita ja 

ohjanneet koheesiopolitiikan avulla 

investointeja tutkimukseen ja innovointiin 

tätä tavoitetta varten, mikä on 

osoittautunut hyväksi käytännöksi ja siitä 

olisi tultava yhteinen toimintatapa; 

Or. en 

 

Tarkistus  37 

Davor Škrlec 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. on tietoinen alueiden ja 

kaupunkien tärkeästä roolista 

energiakäänteeseen sitoutumisen 

edistämisessä sekä ilmastoon ja energiaan 

liittyvien tavoitteiden edistämisessä 

ruohonjuuritasolla; toteaa, että alueet ja 

kaupunkiseudut soveltuvat parhaiten 

integroitujen energiaratkaisujen 

kokeiluun ja toteuttamiseen, kun ollaan 

suorassa yhteydessä kansalaisiin; 

suhtautuu siksi myönteisesti älykkäitä 

kaupunkeja koskevaan aloitteeseen; 

Or. en 
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Tarkistus  38 

Maria Spyraki 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. pitää myönteisenä, että pk-yrityksiä 

varten on perustettu Euroopan 

resurssitehokkuuden osaamiskeskus; 

4. pitää myönteisenä, että pk-yrityksiä 

varten on perustettu Euroopan 

resurssitehokkuuden osaamiskeskus sekä 

kiertotalouden rahoitustukifoorumi; 

Or. en 

 

Tarkistus  39 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. toteaa jälleen kerran, että 

kiertotalous on muutakin kuin jätehuoltoa 

ja siihen kuuluu useita aloja, kuten vihreät 

työpaikat, uusiutuva energia, 

resurssitehokkuus, biotalous, vesihuolto, 

energiatehokkuus, elintarvikejäte, merien 

roskaantuminen sekä kiertotalouteen 

liittyviä aloja koskeva tutkimus, kehitys ja 

innovointi; toteaa kuitenkin, että jätealan 

infrastruktuuri on olennainen osatekijä 

lineaaristen tuotanto- ja kulutusmallien 

vähentämisessä; 

5. toteaa jälleen kerran, että 

kiertotalous on muutakin kuin jätehuoltoa 

ja siihen kuuluu useita aloja, kuten vihreät 

työpaikat; uusiutuva energia; 

resurssitehokkuus; biotalous, joka on 

olennaisen tärkeä alueiden kehittymiselle, 

koska se lisää alueiden välistä 

yhteenkuuluvuutta, sillä sen avulla 

voidaan luoda työpaikkoja ja kasvua 

maaseutualueilla; vesihuolto; 
energiatehokkuus; elintarvikejäte; 

maatalouspolitiikka, jonka biopohjainen 

teollisuus pyrkii korvaamaan fossiiliset 

polttoaineet luonnonmateriaaleilla;  
merien roskaantuminen; kiertotalouteen 

liittyviä aloja koskeva tutkimus, kehitys ja 

innovointi; toteaa kuitenkin, että jätealan 

infrastruktuuri on olennainen osatekijä 

lineaaristen tuotanto- ja kulutusmallien 

vähentämisessä; 

Or. en 

 

Tarkistus  40 
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Marc Joulaud, Franc Bogovič 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. toteaa jälleen kerran, että 

kiertotalous on muutakin kuin jätehuoltoa 

ja siihen kuuluu useita aloja, kuten vihreät 

työpaikat, uusiutuva energia, 

resurssitehokkuus, biotalous, vesihuolto, 

energiatehokkuus, elintarvikejäte, merien 

roskaantuminen sekä kiertotalouteen 

liittyviä aloja koskeva tutkimus, kehitys ja 

innovointi; toteaa kuitenkin, että jätealan 

infrastruktuuri on olennainen osatekijä 

lineaaristen tuotanto- ja kulutusmallien 

vähentämisessä; 

5. toteaa jälleen kerran, että 

kiertotalous on muutakin kuin jätehuoltoa 

ja siihen kuuluu useita aloja, kuten vihreät 

työpaikat, uusiutuva energia, 

resurssitehokkuus, jolla pidennetään 

tuotteiden ikää uudelleenkäytöllä, 

korjaamalla ja uudelleenhyödyntämällä, 

biotalous, vesihuolto, energiatehokkuus, 

elintarvikejäte, merien roskaantuminen 

sekä kiertotalouteen liittyviä aloja koskeva 

tutkimus, kehitys ja innovointi; toteaa 

kuitenkin, että jätealan infrastruktuuri on 

olennainen osatekijä lineaaristen tuotanto- 

ja kulutusmallien vähentämisessä; 

Or. fr 

 

Tarkistus  41 

Maria Spyraki 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. toteaa jälleen kerran, että 

kiertotalous on muutakin kuin jätehuoltoa 

ja siihen kuuluu useita aloja, kuten vihreät 

työpaikat, uusiutuva energia, 

resurssitehokkuus, biotalous, vesihuolto, 

energiatehokkuus, elintarvikejäte, merien 

roskaantuminen sekä kiertotalouteen 

liittyviä aloja koskeva tutkimus, kehitys ja 

innovointi; toteaa kuitenkin, että jätealan 

infrastruktuuri on olennainen osatekijä 

lineaaristen tuotanto- ja kulutusmallien 

vähentämisessä; 

5. toteaa jälleen kerran, että 

kiertotalous on muutakin kuin jätehuoltoa 

ja siihen kuuluu useita aloja, kuten vihreät 

työpaikat, uusiutuva energia, 

resurssitehokkuus, biotalous, vesihuolto, 

energiatehokkuus, elintarvikejäte, merien 

roskaantuminen, ilmanlaadun 

parantaminen sekä kiertotalouteen liittyviä 

aloja koskeva tutkimus, kehitys ja 

innovointi; toteaa kuitenkin, että jätealan 

infrastruktuuri on olennainen osatekijä 

lineaaristen tuotanto- ja kulutusmallien 

vähentämisessä; 

Or. en 
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Tarkistus  42 

Davor Škrlec 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. korostaa, että kierrätetyt 

materiaalit tyydyttävät keskimäärin vain 

10 prosenttia EU:n materiaalikysynnästä; 

ottaa huomioon viimeisimmät tapahtumat 

maailmanmarkkinoilla, erityisesti Kiinan 

äskettäisen muoviromua ja 

lajittelematonta paperijätettä koskevan 

kiellon; on tietoinen alueiden ja 

paikallisyhteisöiden uudesta 

mahdollisuudesta investoida 

kierrätysinfrastruktuuriin, luoda uusia 

vihreitä työpaikkoja ja vastata EU:n 

nykyisiin haasteisiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  43 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. korostaa ERI-rahastoihin liitettyä 

ennakkoehtoa, jonka mukaan ”edistetään 

taloudellisesti ja ympäristön kannalta 

kestäviä investointeja jätealaan”, ja sen 

merkitystä; pitää kuitenkin valitettavana, 

että huomattavassa osassa ERI-rahastoista 

yhteisrahoitusta saaneita tapauksia 

jätehierarkia on sivuutettu ja että pitkän 

aikavälin tulosten ympäristöarviointi on 

ollut puutteellinen; 

6. korostaa ERI-rahastoihin liitettyä 

ennakkoehtoa, jonka mukaan ”edistetään 

taloudellisesti ja ympäristön kannalta 

kestäviä investointeja jätealaan”, ja sen 

merkitystä; pitää kuitenkin valitettavana, 

että huomattavassa osassa ERI-rahastoista 

yhteisrahoitusta saaneita tapauksia 

jätehierarkia on sivuutettu ja että pitkän 

aikavälin tulosten ympäristöarviointi on 

ollut puutteellinen; katsoo kuitenkin, että 

sen on kannustettava nuoria yrittäjiä 

siirtymään kohti kiertotaloutta eikä 

toimittava rankaisevasti tai sivuuttamalla 

alueet, joilla on alhainen tulotaso ja 

kasvun taso; 

Or. el 
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Tarkistus  44 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. korostaa ERI-rahastoihin liitettyä 

ennakkoehtoa, jonka mukaan ”edistetään 

taloudellisesti ja ympäristön kannalta 

kestäviä investointeja jätealaan”, ja sen 

merkitystä; pitää kuitenkin valitettavana, 

että huomattavassa osassa ERI-

rahastoista yhteisrahoitusta saaneita 

tapauksia jätehierarkia on sivuutettu ja 

että pitkän aikavälin tulosten 

ympäristöarviointi on ollut puutteellinen; 

6. korostaa ERI-rahastoihin liitettyjä 

ennakkoehtoja, jotka koskevat ympäristön 

säilyttämistä ja suojelua sekä 

resurssitehokkuuden temaattista 

tavoitetta, ja niiden merkitystä; korostaa 

erityisesti tavoitetta, jolla edistetään 

taloudellisesti ja ympäristön kannalta 

kestäviä investointeja jätealaan, mutta 

pyytää kuitenkin kiinnittämään huomiota 

tarpeeseen harkita paremmin 

jätehierarkiaa ja tehdä ERI-rahastoista 

rahoitusta saaneiden investointien pitkän 

aikavälin tulosten ympäristöarviointi; 

Or. en 

 

Tarkistus  45 

Ruža Tomašić 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. korostaa ERI-rahastoihin liitettyä 

ennakkoehtoa, jonka mukaan ”edistetään 

taloudellisesti ja ympäristön kannalta 

kestäviä investointeja jätealaan”, ja sen 

merkitystä; pitää kuitenkin valitettavana, 

että huomattavassa osassa ERI-rahastoista 

yhteisrahoitusta saaneita tapauksia 

jätehierarkia on sivuutettu ja että pitkän 

aikavälin tulosten ympäristöarviointi on 

ollut puutteellinen; 

6. korostaa ERI-rahastoihin liitettyä 

vuoden 2020 jälkeistä ohjelmakautta 

koskevaa ennakkoehtoa, jonka mukaan 

”edistetään taloudellisesti ja ympäristön 

kannalta kestäviä investointeja jätealaan”, 

ja sen merkitystä; pitää kuitenkin 

valitettavana, että huomattavassa osassa 

ERI-rahastoista yhteisrahoitusta saaneita 

tapauksia jätehierarkia on sivuutettu ja että 

pitkän aikavälin tulosten ympäristöarviointi 

on ollut puutteellinen; 

Or. en 
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Tarkistus  46 

Davor Škrlec 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. korostaa ERI-rahastoihin liitettyä 

ennakkoehtoa, jonka mukaan ”edistetään 

taloudellisesti ja ympäristön kannalta 

kestäviä investointeja jätealaan”, ja sen 

merkitystä; pitää kuitenkin valitettavana, 

että huomattavassa osassa ERI-rahastoista 

yhteisrahoitusta saaneita tapauksia 

jätehierarkia on sivuutettu ja että pitkän 

aikavälin tulosten ympäristöarviointi on 

ollut puutteellinen; 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. en 

 

Tarkistus  47 

Raffaele Fitto 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 a. kehottaa koordinoimaan ja 

lisäämään yhteistyötä alueiden, pk-

yritysten ja muiden julkisten/yksityisten 

yksiköiden välillä, jotta voidaan perustaa 

uusia älykkäitä erikoistuneita temaattisia 

foorumeita, jotka koskevat erityisesti 

elintarviketeollisuutta, energiaa ja 

teollisuusaloja; 

Or. it 

 

Tarkistus  48 

Ruža Tomašić 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. korostaa jätehierarkian 

soveltamisen tärkeyttä, koska 

kiertotalouden toteutuminen edellyttää sen 

soveltamista; panee lisäksi merkille 

kielteisen suuntauksen, jossa ERI-

rahastojen varoja investoidaan 

jätehierarkian alemmille tasoille, erityisesti 

mekaanis-biologisiin käsittelylaitoksiin ja 

polttamiseen, mikä saattaa johtaa 

ylisuureen kapasiteettiin ja pitkän aikavälin 

teknologiseen lukkiutumiseen, joka 

vaarantaisi unionin kierrätystavoitteiden 

saavuttamisen; 

7. korostaa jätehierarkian 

soveltamisen tärkeyttä, koska 

kiertotalouden toteutuminen edellyttää sen 

soveltamista; panee lisäksi merkille 

kielteisen suuntauksen, jossa ERI-

rahastojen varoja investoidaan 

jätehierarkian alemmille tasoille, erityisesti 

mekaanis-biologisiin käsittelylaitoksiin ja 

polttamiseen, mikä saattaa johtaa 

ylisuureen kapasiteettiin ja pitkän aikavälin 

teknologiseen lukkiutumiseen, joka 

vaarantaisi unionin kierrätystavoitteiden 

saavuttamisen; muistuttaa, että 

yritysmaailman kannustaminen 

seuraamaan hierarkiaa tuottaisi lisää 

materiaalia resurssivirtaan ja tarjoaisi 

mahdollisia tapoja käyttää niitä 

tuotantoteollisuudessa; 

Or. en 

 

Tarkistus  49 

Maria Gabriela Zoană, Norica Nicolai 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. korostaa jätehierarkian 

soveltamisen tärkeyttä, koska 

kiertotalouden toteutuminen edellyttää sen 

soveltamista; panee lisäksi merkille 

kielteisen suuntauksen, jossa ERI-

rahastojen varoja investoidaan 

jätehierarkian alemmille tasoille, erityisesti 

mekaanis-biologisiin käsittelylaitoksiin ja 

polttamiseen, mikä saattaa johtaa 

ylisuureen kapasiteettiin ja pitkän aikavälin 

teknologiseen lukkiutumiseen, joka 

vaarantaisi unionin kierrätystavoitteiden 

saavuttamisen; 

7. korostaa jätehierarkian 

soveltamisen tärkeyttä, koska 

kiertotalouden toteutuminen edellyttää sen 

soveltamista sekä tarvetta suurempaan 

avoimuuteen toimitusketjussa, jotta 

tuotteita ja materiaaleja, joiden käyttöikä 

on päättynyt, voidaan seurata ja ottaa 

talteen tehokkaasti;  panee lisäksi merkille 

kielteisen suuntauksen, jossa ERI-

rahastojen varoja investoidaan 

jätehierarkian alemmille tasoille, erityisesti 

mekaanis-biologisiin käsittelylaitoksiin ja 

polttamiseen, mikä saattaa johtaa 

ylisuureen kapasiteettiin ja pitkän aikavälin 

teknologiseen lukkiutumiseen, joka 

vaarantaisi unionin kierrätystavoitteiden 

saavuttamisen; 
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Or. ro 

 

Tarkistus  50 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. korostaa jätehierarkian 

soveltamisen tärkeyttä, koska 

kiertotalouden toteutuminen edellyttää sen 

soveltamista; panee lisäksi merkille 

kielteisen suuntauksen, jossa ERI-

rahastojen varoja investoidaan 

jätehierarkian alemmille tasoille, erityisesti 

mekaanis-biologisiin käsittelylaitoksiin ja 

polttamiseen, mikä saattaa johtaa 

ylisuureen kapasiteettiin ja pitkän aikavälin 

teknologiseen lukkiutumiseen, joka 

vaarantaisi unionin kierrätystavoitteiden 

saavuttamisen; 

7. korostaa jätehierarkian 

soveltamisen tärkeyttä, koska 

kiertotalouden toteutuminen edellyttää sen 

soveltamista; panee lisäksi merkille 

kielteisen suuntauksen, jossa ERI-

rahastojen varoja investoidaan 

jätehierarkian alemmille tasoille, erityisesti 

mekaanis-biologisiin käsittelylaitoksiin ja 

polttamiseen, mikä joissain tapauksissa 

johtaa ylisuureen kapasiteettiin ja pitkän 

aikavälin teknologiseen lukkiutumiseen, 

joka vaarantaisi unionin 

kierrätystavoitteiden saavuttamisen; 

Or. hr 

 

Tarkistus  51 

Maria Spyraki 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta – 1 alakohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 korostaa Kaupunkialueiden innovatiiviset 

toimenpiteet -aloitteen merkitystä, sillä 

sen puitteissa jo kahdeksalle 

innovatiiviselle kaupunkeja koskevalle 

kiertotaloushankkeelle on myönnetty 

EAKR:n rahoitusta; kehottaa komissiota 

seuraamaan ja arvioimaan niiden 

täytäntöönpanoa, jotta voidaan laatia 

laaja-alaisempia kiertotaloutta koskevia 

toimintapolitiikkoja; 

Or. en 
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Tarkistus  52 

Davor Škrlec 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. kehottaa alueita ja 

paikallisviranomaisia tunnustamaan 

biojätteen erityisominaisuudet ja sen 

muista jätevirroista erillisen keräämisen 

ja käsittelyn merkityksen, jotta 

mahdollistettaisiin korkealaatuinen 

orgaaninen kierrätys, joka luo uusia 

vihreitä työpaikkoja, uusia markkinoita ja 

tulonsaantimahdollisuuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  53 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. korostaa kumppanuusperiaatteen 

merkitystä sekä sidosryhmien tärkeää 

roolia kumppanuussopimuksia ja 

toimenpideohjelmia laadittaessa; kehottaa 

ottamaan kumppanit aidosti mukaan 

toimintapolitiikan prosesseihin ja kehottaa 

sisällyttämään kiertotaloutta koskevat 

tavoitteet asianmukaisesti ohjelma-

asiakirjoihin; 

8. korostaa kumppanuusperiaatteen 

merkitystä sekä sidosryhmien tärkeää 

roolia kumppanuussopimuksia ja 

toimenpideohjelmia laadittaessa; kehottaa 

ottamaan kumppanit aidosti mukaan 

toimintapolitiikan prosesseihin ja kehottaa 

sisällyttämään kiertotaloutta koskevat 

tavoitteet asianmukaisesti ohjelma-

asiakirjoihin; kannustaa jäsenvaltioita 

kehittämään tälle alalle omat kansalliset 

strategiansa kiertotaloutta koskevan EU:n 

lähestymistavan mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  54 

Dimitrios Papadimoulis 
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Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. korostaa kumppanuusperiaatteen 

merkitystä sekä sidosryhmien tärkeää 

roolia kumppanuussopimuksia ja 

toimenpideohjelmia laadittaessa; kehottaa 

ottamaan kumppanit aidosti mukaan 

toimintapolitiikan prosesseihin ja kehottaa 

sisällyttämään kiertotaloutta koskevat 

tavoitteet asianmukaisesti ohjelma-

asiakirjoihin; 

8. korostaa kumppanuusperiaatteen 

merkitystä sekä sidosryhmien tärkeää 

roolia kumppanuussopimuksia ja 

toimenpideohjelmia laadittaessa; kehottaa 

ottamaan kumppanit aidosti mukaan 

toimintapolitiikan prosesseihin ja kehottaa 

sisällyttämään kiertotaloutta koskevat 

tavoitteet asianmukaisesti ohjelma-

asiakirjoihin; korostaa, että 

paikallishallinnolla voi olla johtava 

asema kiertotalouden saavuttamisessa; 

Or. el 

 

Tarkistus  55 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. korostaa kumppanuusperiaatteen 

merkitystä sekä sidosryhmien tärkeää 

roolia kumppanuussopimuksia ja 

toimenpideohjelmia laadittaessa; kehottaa 

ottamaan kumppanit aidosti mukaan 

toimintapolitiikan prosesseihin ja kehottaa 

sisällyttämään kiertotaloutta koskevat 

tavoitteet asianmukaisesti ohjelma-

asiakirjoihin; 

8. korostaa kumppanuusperiaatteen 

merkitystä sekä kaikkien sidosryhmien, 

erityisesti paikallis- ja alueviranomaisten 

ja hallituksesta riippumattoman sektorin, 
tärkeää roolia kumppanuussopimuksia ja 

toimenpideohjelmia laadittaessa; kehottaa 

ottamaan kumppanit aidosti mukaan 

toimintapolitiikan prosesseihin ja kehottaa 

sisällyttämään kiertotaloutta koskevat 

tavoitteet asianmukaisesti ohjelma-

asiakirjoihin; 

Or. hr 

 

Tarkistus  56 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. korostaa kumppanuusperiaatteen 

merkitystä sekä sidosryhmien tärkeää 

roolia kumppanuussopimuksia ja 

toimenpideohjelmia laadittaessa; kehottaa 

ottamaan kumppanit aidosti mukaan 

toimintapolitiikan prosesseihin ja kehottaa 

sisällyttämään kiertotaloutta koskevat 

tavoitteet asianmukaisesti ohjelma-

asiakirjoihin; 

8. korostaa kumppanuusperiaatteen 

merkitystä sekä sidosryhmien tärkeää 

roolia kumppanuussopimuksia ja 

toimenpideohjelmia laadittaessa; kehottaa 

ottamaan kumppanit aidosti mukaan 

toimintapolitiikan prosesseihin luomalla 

monialaisia kumppanuuksia ja kehottaa 

sisällyttämään kiertotaloutta koskevat 

tavoitteet asianmukaisesti ohjelma-

asiakirjoihin; 

Or. ro 

 

Tarkistus  57 

Ruža Tomašić 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. korostaa kumppanuusperiaatteen 

merkitystä sekä sidosryhmien tärkeää 

roolia kumppanuussopimuksia ja 

toimenpideohjelmia laadittaessa; kehottaa 

ottamaan kumppanit aidosti mukaan 

toimintapolitiikan prosesseihin ja kehottaa 

sisällyttämään kiertotaloutta koskevat 

tavoitteet asianmukaisesti ohjelma-

asiakirjoihin; 

8. korostaa kumppanuusperiaatteen 

merkitystä sekä sidosryhmien tärkeää 

roolia kumppanuussopimuksia ja 

toimenpideohjelmia ja alueellisia ohjelmia 

laadittaessa; kehottaa ottamaan kumppanit 

aidosti ja avoimesti mukaan 

toimintapolitiikan prosesseihin ja kehottaa 

sisällyttämään kiertotaloutta koskevat 

tavoitteet asianmukaisesti ja ripeästi 

ohjelma-asiakirjoihin; 

Or. en 

 

Tarkistus  58 

Maria Gabriela Zoană 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 a. korostaa julkisen ja yksityisen 

sektorin kumppanuuden merkitystä 
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sellaisten uusien tuotteiden ja palveluiden 

muotoilussa ja suunnittelussa, joissa 

elinkaari otetaan huomioon, kun on 

tarkoitus panna täytäntöön neljä 

kiertotaloudessa käytettävää suunnittelun 

mallia: suunnitellaan pitkäkestoiseksi, 

suunnitellaan vuokrausta/palvelua varten, 

suunnitellaan teollisuuden uusiokäyttöä 

varten ja suunnitellaan materiaalien 

talteenottoa varten. 

Or. ro 

 

Tarkistus  59 

Michela Giuffrida 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 a. korostaa tarvetta muuttaa ja 

soveltaa nykyisiä strategioita ja 

markkinamalleja alueiden tukemiseksi 

siirtymisessä kohti kestävämpää talouden 

muotoa, samalla kun edistetään 

taloudellista, teollista ja ympäristöön 

liittyvää kilpailukykyä; 

Or. it 

 

Tarkistus  60 

Davor Škrlec 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 a. kehottaa panemaan kiertotalouden 

täytäntöön koordinoidun monitasoisen 

hallinto- ja kumppanuusperiaatteen 

puitteissa täysin avoimesti ja siten, että 

paikallisyhteisöt ja suuri yleisö 

osallistuvat siihen laajasti; 

Or. en 
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Tarkistus  61 

Michela Giuffrida 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 b. korostaa tarvetta mukauttaa tämä 

muutos sääntelyn tarkistukseen, jolla 

yksinkertaistetaan viranomaisvalvontaa 

parantamalla yhteistyötä kaikkien 

kiertotalouden prosesseihin osallistuvien 

sidosryhmien välillä; 

Or. it 

 

Tarkistus  62 

Maria Gabriela Zoană 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. toteaa, että koheesiopolitiikan 

avulla tuetut kiertotaloutta koskevat 

hankkeet ovat tuottaneet suurempia etuja 

kehittyneemmille alueille; kannustaa siksi 

vähemmän kehittyneitä alueita lisäämään 

toimiaan nopean teknisen edistyksen 

aikaan saamiseksi panemalla täytäntöön 

lisää hankkeita, jotka vastaavat 

kiertotalouden periaatteita; 

9. toteaa, että koheesiopolitiikan 

avulla tuetut kiertotaloutta koskevat 

hankkeet ovat tuottaneet suurempia etuja 

kehittyneemmille alueille; kannustaa siksi 

vähemmän kehittyneitä alueita lisäämään 

toimiaan nopean teknisen edistyksen 

aikaan saamiseksi panemalla täytäntöön 

lisää hankkeita, jotka vastaavat 

kiertotalouden periaatteita, ja kehittämällä 

kumppanuuksia ja tiiviimpää yhteistyötä 

materiaaliasiantuntijoiden, kemistien, 

valmistajien ja kierrättäjien kaltaisten 

edunsaajaryhmien kanssa erityisesti 

Teollisuus 2020 kiertotaloudessa -

aloitteen puitteissa; 

Or. ro 

 

Tarkistus  63 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 



AM\1150404FI.docx 31/62 PE620.811v01-00 

  FI 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. toteaa, että koheesiopolitiikan 

avulla tuetut kiertotaloutta koskevat 

hankkeet ovat tuottaneet suurempia etuja 

kehittyneemmille alueille; kannustaa siksi 

vähemmän kehittyneitä alueita lisäämään 

toimiaan nopean teknisen edistyksen 

aikaan saamiseksi panemalla täytäntöön 

lisää hankkeita, jotka vastaavat 

kiertotalouden periaatteita; 

9. toteaa, että koheesiopolitiikan 

avulla tuetut kiertotaloutta koskevat 

hankkeet ovat tuottaneet suurempia etuja 

kehittyneemmille alueille; on tietoinen 

vähemmän kehittyneiden alueiden 

rajallisista hallinnollisista valmiuksista ja 

kannustaa niitä siksi pyytämään 

asiantuntija-apua ja lisäämään toimiaan 

nopean teknisen edistyksen aikaan 

saamiseksi panemalla täytäntöön lisää 

hankkeita, jotka vastaavat kiertotalouden 

periaatteita; 

Or. ro 

 

Tarkistus  64 

Maria Spyraki 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. toteaa, että koheesiopolitiikan 

avulla tuetut kiertotaloutta koskevat 

hankkeet ovat tuottaneet suurempia etuja 

kehittyneemmille alueille; kannustaa siksi 

vähemmän kehittyneitä alueita lisäämään 

toimiaan nopean teknisen edistyksen 

aikaan saamiseksi panemalla täytäntöön 

lisää hankkeita, jotka vastaavat 

kiertotalouden periaatteita; 

9. toteaa, että koheesiopolitiikan 

avulla tuetut kiertotaloutta koskevat 

hankkeet ovat tuottaneet suurempia etuja 

kehittyneemmille alueille; kehottaa siksi 

komissiota vahvistamaan vähemmän 

kehittyneiden alueiden valmiuksia, jotta 

niitä voidaan auttaa lisäämään toimiaan 

nopean teknisen edistyksen aikaan 

saamiseksi panemalla täytäntöön lisää 

hankkeita, jotka vastaavat kiertotalouden 

periaatteita; 

Or. en 

 

Tarkistus  65 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Päätöslauselmaesitys 
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9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. toteaa, että koheesiopolitiikan 

avulla tuetut kiertotaloutta koskevat 

hankkeet ovat tuottaneet suurempia etuja 

kehittyneemmille alueille; kannustaa siksi 

vähemmän kehittyneitä alueita lisäämään 

toimiaan nopean teknisen edistyksen 

aikaan saamiseksi panemalla täytäntöön 

lisää hankkeita, jotka vastaavat 

kiertotalouden periaatteita; 

9. toteaa, että koheesiopolitiikan 

avulla tuetut kiertotaloutta koskevat 

hankkeet ovat tuottaneet suurempia etuja 

kehittyneemmille alueille; kannustaa siksi 

ohjelmatyöstä vastaavia kansallisia 

viranomaisia ja vähemmän kehittyneitä 

alueita lisäämään toimiaan nopean teknisen 

edistyksen aikaan saamiseksi panemalla 

täytäntöön lisää hankkeita, jotka vastaavat 

kiertotalouden periaatteita; 

Or. hr 

 

Tarkistus  66 

Ruža Tomašić 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. toteaa, että koheesiopolitiikan 

avulla tuetut kiertotaloutta koskevat 

hankkeet ovat tuottaneet suurempia etuja 

kehittyneemmille alueille; kannustaa siksi 

vähemmän kehittyneitä alueita lisäämään 

toimiaan nopean teknisen edistyksen 

aikaan saamiseksi panemalla täytäntöön 

lisää hankkeita, jotka vastaavat 

kiertotalouden periaatteita; 

9. toteaa, että koheesiopolitiikan 

avulla tuetut kiertotaloutta koskevat 

hankkeet ovat tuottaneet suurempia etuja 

kehittyneemmille alueille; kannustaa siksi 

jäsenvaltioita ja vähemmän kehittyneitä 

alueita lisäämään toimiaan ja luomaan 

olosuhteet nopean teknisen edistyksen 

aikaan saamiseksi panemalla täytäntöön 

lisää hankkeita, jotka vastaavat 

kiertotalouden periaatteita; 

Or. en 

 

Tarkistus  67 

Davor Škrlec 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a. korostaa, että siirtymällä 
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biologisiin raaka-aineisiin ja 

jalostusmenetelmiin voidaan arvioiden 

mukaan säästää 2,5 miljardia 

hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa 

vuoteen 2030 mennessä, jolloin 

biopohjaisten raaka-aineiden ja uusien 

kuluttajatuotteiden markkinat 

moninkertaistuvat; korostaa, että on 

äärimmäisen tärkeää hoitaa 

luonnonvaroja kestävästi ja säilyttää 

luonnon monimuotoisuus, samalla kun 

valmistetaan biopohjaisia tuotteita ja 

polttoainetta; 

Or. en 

 

Tarkistus  68 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. korostaa biotalouden tarjoamia 

alueellisen kehityksen mahdollisuuksia; 

kehottaa hyödyntämään suuremmassa 

määrin ERI-rahastoja nykyisten 

innovaatioiden toteuttamiseen ja 

edistämään innovointia biopohjaisten, 

biohajoavien ja kompostoitavien 

materiaalien kehittämiseen kestävästi 

hoidetuista bioraaka-aineista; 

10. korostaa biotalouden tarjoamia 

alueellisen kehityksen mahdollisuuksia; 

kehottaa hyödyntämään suuremmassa 

määrin ERI-rahastoja nykyisten 

innovaatioiden toteuttamiseen 

toimintapolitiikoilla, joilla kannustetaan 

mahdollisia edunsaajia, ja edistämään 

innovointia biopohjaisten, biohajoavien ja 

kompostoitavien materiaalien 

kehittämiseen kestävästi hoidetuista 

bioraaka-aineista; 

Or. ro 

 

Tarkistus  69 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. korostaa biotalouden tarjoamia 10. korostaa biotalouden tarjoamia 
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alueellisen kehityksen mahdollisuuksia; 

kehottaa hyödyntämään suuremmassa 

määrin ERI-rahastoja nykyisten 

innovaatioiden toteuttamiseen ja 

edistämään innovointia biopohjaisten, 

biohajoavien ja kompostoitavien 

materiaalien kehittämiseen kestävästi 

hoidetuista bioraaka-aineista; 

paikallisen ja alueellisen kehityksen 

mahdollisuuksia; kehottaa hyödyntämään 

suuremmassa määrin ERI-rahastoja 

nykyisten innovaatioiden toteuttamiseen ja 

edistämään innovointia biopohjaisten, 

biohajoavien, kierrätettävien ja 

kompostoitavien materiaalien 

kehittämiseen kestävästi hoidetuista 

bioraaka-aineista; 

Or. en 

 

Tarkistus  70 

Maria Spyraki 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. korostaa biotalouden tarjoamia 

alueellisen kehityksen mahdollisuuksia; 

kehottaa hyödyntämään suuremmassa 

määrin ERI-rahastoja nykyisten 

innovaatioiden toteuttamiseen ja 

edistämään innovointia biopohjaisten, 

biohajoavien ja kompostoitavien 

materiaalien kehittämiseen kestävästi 

hoidetuista bioraaka-aineista; 

10. korostaa biotalouden tarjoamia 

alueellisen kehityksen mahdollisuuksia; 

kehottaa hyödyntämään suuremmassa 

määrin ERI-rahastoja nykyisten 

innovaatioiden toteuttamiseen ja 

edistämään innovointia biopohjaisten, 

biohajoavien ja kompostoitavien 

materiaalien ja energialähteiden 

kehittämiseen kestävästi hoidetuista 

bioraaka-aineista; 

Or. en 

 

Tarkistus  71 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 a. huomauttaa, että paikallisten, 

alueellisten ja kansallisten viranomaisten 

lisäksi olisi kannustettava myös kuluttajia, 

joille olisi tiedotettava jatkuvasti ja joita 

olisi kannustettava muuttamaan 

päivittäistä kulutuskäyttäytymistään, joka 
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koskee jätehuoltoa ja jätteiden 

tuottamista, kierrätystä sekä kestäviä 

ratkaisuja edellyttäviä kysymyksiä;  

Or. el 

 

Tarkistus  72 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. kehottaa parantamaan 

paikallisviranomaisten 
rahoituksensaantimahdollisuuksia, jotta 

voidaan investoida ympäristöystävällisiin 

työpaikkoihin ja paikalliseen energiaan 

siirtymiseen, mukaan lukien 

energiatehokkuus, energian hajautettuun 

jakeluun ja kiertotalouteen; 

11. kehottaa parantamaan ja 

helpottamaan paikallis- ja 

alueviranomaisten 
rahoituksensaantimahdollisuuksia, jotta 

voidaan investoida ympäristöystävällisiin 

työpaikkoihin, älykkääseen 

erikoistumiseen, maaseutualueiden 

edelleen kehittämiseen, myös tarpeellisen 

infrastruktuurin ja ympäristöystävällisen 

teknologian osalta, siirtymiseen 

fossiilisista polttoaineista uudistuviin 

energialähteisiin ja paikalliseen energiaan 

siirtymiseen, mukaan lukien 

energiatehokkuus, energian hajautettuun 

jakeluun ja kiertotalouteen; 

Or. en 

 

Tarkistus  73 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. kehottaa parantamaan 

paikallisviranomaisten 

rahoituksensaantimahdollisuuksia, jotta 

voidaan investoida ympäristöystävällisiin 

työpaikkoihin ja paikalliseen energiaan 

siirtymiseen, mukaan lukien 

energiatehokkuus, energian hajautettuun 

11. kehottaa parantamaan 

paikallisviranomaisten 

rahoituksensaantimahdollisuuksia, jotta 

voidaan investoida ympäristöystävällisiin 

työpaikkoihin ja paikalliseen energiaan 

siirtymiseen, mukaan lukien 

energiatehokkuus, energian hajautettuun 
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jakeluun ja kiertotalouteen; jakeluun ja kiertotalouteen; kehottaa 

suunnittelemaan alueellisiin profiileihin 

sopivia rahoitusohjelmia, joilla pyritään 

hyödyntämään kestävään energiaan 

liittyvää alueellista potentiaalia; 

Or. ro 

 

Tarkistus  74 

Maria Gabriela Zoană 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. kehottaa parantamaan 

paikallisviranomaisten 

rahoituksensaantimahdollisuuksia, jotta 

voidaan investoida ympäristöystävällisiin 

työpaikkoihin ja paikalliseen energiaan 

siirtymiseen, mukaan lukien 

energiatehokkuus, energian hajautettuun 

jakeluun ja kiertotalouteen; 

11. kehottaa parantamaan 

paikallisviranomaisten 

rahoituksensaantimahdollisuuksia, myös 

lisäämällä yhteistyötä EIP:n kanssa 

Euroopan investointineuvontakeskuksen 

puitteissa, jotta voidaan investoida 

enemmän ympäristöystävällisiin 

työpaikkoihin ja paikalliseen energiaan 

siirtymiseen, mukaan lukien 

energiatehokkuus, energian hajautettuun 

jakeluun ja kiertotalouteen; 

Or. ro 

 

Tarkistus  75 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. kehottaa parantamaan 

paikallisviranomaisten 

rahoituksensaantimahdollisuuksia, jotta 

voidaan investoida ympäristöystävällisiin 

työpaikkoihin ja paikalliseen energiaan 

siirtymiseen, mukaan lukien 

energiatehokkuus, energian hajautettuun 

jakeluun ja kiertotalouteen; 

11. kehottaa helpottamaan ja 

parantamaan paikallisviranomaisten 

rahoituksensaantimahdollisuuksia, myös 

vahvistamalla niiden hallinnollisia 

valmiuksia, jotta voidaan investoida 

ympäristöystävällisiin työpaikkoihin ja 

paikalliseen energiaan siirtymiseen, 

mukaan lukien energiatehokkuus, energian 

hajautettuun jakeluun ja kiertotalouteen; 
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Or. it 

 

Tarkistus  76 

Ruža Tomašić 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. kehottaa parantamaan 

paikallisviranomaisten 
rahoituksensaantimahdollisuuksia, jotta 

voidaan investoida ympäristöystävällisiin 

työpaikkoihin ja paikalliseen energiaan 

siirtymiseen, mukaan lukien 

energiatehokkuus, energian hajautettuun 

jakeluun ja kiertotalouteen; 

11. kehottaa parantamaan paikallis- ja 

alueviranomaisten 
rahoituksensaantimahdollisuuksia ja 

tekemään niistä avoimempia, jotta voidaan 

investoida ympäristöystävällisiin 

työpaikkoihin, jätehuoltoon ja paikalliseen 

energiaan siirtymiseen, mukaan lukien 

energiatehokkuus, energian hajautettuun 

jakeluun ja kiertotalouteen; 

Or. en 

 

Tarkistus  77 

Maria Spyraki 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. kehottaa parantamaan 

paikallisviranomaisten 

rahoituksensaantimahdollisuuksia, jotta 

voidaan investoida ympäristöystävällisiin 

työpaikkoihin ja paikalliseen energiaan 

siirtymiseen, mukaan lukien 

energiatehokkuus, energian hajautettuun 

jakeluun ja kiertotalouteen; 

11. kehottaa parantamaan 

paikallisviranomaisten 

rahoituksensaantimahdollisuuksia, jotta 

voidaan investoida ympäristöystävällisiin 

työpaikkoihin ja paikalliseen energiaan 

siirtymiseen, mukaan lukien 

energiatehokkuus, energian hajautettuun 

jakeluun, puhtaan energian innovointiin 

ja kiertotalouteen; 

Or. en 

 

Tarkistus  78 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 
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Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. kehottaa parantamaan 

paikallisviranomaisten 

rahoituksensaantimahdollisuuksia, jotta 

voidaan investoida ympäristöystävällisiin 

työpaikkoihin ja paikalliseen energiaan 

siirtymiseen, mukaan lukien 

energiatehokkuus, energian hajautettuun 

jakeluun ja kiertotalouteen; 

11. kehottaa parantamaan alue- ja 

paikallisviranomaisten 

rahoituksensaantimahdollisuuksia, jotta 

voidaan investoida ympäristöystävällisiin 

työpaikkoihin ja paikalliseen energiaan 

siirtymiseen, mukaan lukien 

energiatehokkuus, energian hajautettuun 

jakeluun ja kiertotalouteen; 

Or. hr 

 

Tarkistus  79 

Davor Škrlec 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 11 a. korostaa, että vihreät työpaikat on 

tunnustettava paremmin 

kumppanuussopimuksissa ja 

toimenpideohjelmissa, koska näin ERI-

rahastojen rahoitusmahdollisuuksia 

voidaan hyödyntää paremmin; on 

tietoinen, että vihreät työpaikat 

vaikuttavat suoraan kansallisten, 

alueellisten ja paikallisten talouksien 

kestävyyteen ja kilpailukykyyn ja samaan 

aikaan parantavat osaltaan energia- ja 

raaka-ainetehokkuutta, rajoittavat 

kasvuhuonekaasupäästöjä, minimoivat 

jätettä ja saastumista, suojelevat ja 

ennallistavat ekosysteemejä sekä tukevat 

sopeutumista ilmastonmuutoksen 

vaikutuksiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  80 

Maria Spyraki 
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Päätöslauselmaesitys 

11 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 11 a. toteaa, että Euroopan 

investointipankkiryhmän aloitteilla 

tuetaan ja edistetään kiertotaloutta 

koskevia hankkeita ja että ryhmä on 

myöntänyt yli 2,4 miljardia euroa 

jätehuoltoa, vesihuoltoa sekä 

maatalousteollisuuden tutkimusta ja 

kehittämistä koskevien 

kiertotaloushankkeiden 

yhteisrahoitukseen; korostaa, että on 

tärkeää yhdistää Euroopan rakenne- ja 

investointirahastot ja Euroopan 

strategisten investointien rahasto 

kiertotalouden hankkeiden 

rahoittamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  81 

Davor Škrlec 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 11 b. kehottaa jäsenvaltioita, alueita ja 

paikallisviranomaisia kannustamaan ja 

tukemaan erityisesti yhteisötalouden 

yrityksinä toimivien uudelleenkäyttö- ja 

korjausverkostojen perustamista sekä 

helpottamaan tällaisten verkostojen 

pääsyä jätteenkeräyspisteisiin ja 

edistämään ERI-rahastojen, taloudellisten 

välineiden, hankintaperusteiden, 

määrällisten tavoitteiden tai muiden 

toimenpiteiden käyttöä; 

Or. en 

 

Tarkistus  82 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 
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Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. toteaa, että ympäristöä koskevien 

huolenaiheiden koheesiopolitiikkaan 

sisällyttämistä koskevassa tutkimuksessa 

tarkasteltiin 32:ta toimenpideohjelmaa, 

joista yhdeksässä käsiteltiin kiertotaloutta 

ja kuudessa ympäristöystävällisiä 

työpaikkoja; pitää alue- ja 

paikallisviranomaisten nykyisiä toimia 

myönteisinä, mutta kehottaa samalla 

jäsenvaltioita sisällyttämään kiertotalouden 

paremmin toimenpideohjelmiin ja 

kumppanuussopimuksiin; 

12. toteaa, että ympäristöä koskevien 

huolenaiheiden koheesiopolitiikkaan 

sisällyttämistä koskevassa tutkimuksessa 

tarkasteltiin 32:ta toimenpideohjelmaa, 

joista yhdeksässä käsiteltiin kiertotaloutta 

ja kuudessa ympäristöystävällisiä 

työpaikkoja; pitää alue- ja 

paikallisviranomaisten nykyisiä toimia 

myönteisinä, mutta kehottaa samalla 

jäsenvaltioita sisällyttämään kiertotalouden 

paremmin toimenpideohjelmiin ja 

kumppanuussopimuksiin; kehottaa 

tukemaan alueita, jotta voidaan varmistaa 

mahdollisimman sujuva siirtyminen 

kiertotalouteen; 

Or. ro 

 

Tarkistus  83 

Ruža Tomašić 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. toteaa, että ympäristöä koskevien 

huolenaiheiden koheesiopolitiikkaan 

sisällyttämistä koskevassa tutkimuksessa 

tarkasteltiin 32:ta toimenpideohjelmaa, 

joista yhdeksässä käsiteltiin kiertotaloutta 

ja kuudessa ympäristöystävällisiä 

työpaikkoja; pitää alue- ja 

paikallisviranomaisten nykyisiä toimia 

myönteisinä, mutta kehottaa samalla 

jäsenvaltioita sisällyttämään kiertotalouden 

paremmin toimenpideohjelmiin ja 

kumppanuussopimuksiin; 

12. toteaa, että ympäristöä koskevien 

huolenaiheiden koheesiopolitiikkaan 

sisällyttämistä koskevassa tutkimuksessa 

tarkasteltiin 32:ta toimenpideohjelmaa, 

joista yhdeksässä käsiteltiin kiertotaloutta 

ja kuudessa ympäristöystävällisiä 

työpaikkoja; pitää alue- ja 

paikallisviranomaisten nykyisiä toimia 

myönteisinä, mutta kehottaa samalla 

jäsenvaltioita sisällyttämään kiertotalouden 

paremmin toimenpideohjelmiin, 

alueellisiin ohjelmiin ja 

kumppanuussopimuksiin; 

Or. en 
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Tarkistus  84 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 a. pitää valitettavana, että joillakin 

Etelä-Italian alueilla asianmukaiset 

jätehuoltosuunnitelmat puuttuvat tai ovat 

heikkolaatuisia, mikä vaarantaa 

kansanterveyden lisäksi myös rahoituksen 

saamisen Euroopan rakenne- ja 

investointirahastoista kyseisille alueille, 

koska asianmukaisia ennakkoehtoja ei ole 

täytetty; 

Or. it 

 

Tarkistus  85 

Maria Gabriela Zoană 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 a. kehottaa jäsenvaltioita 

varmistamaan, että kiertotalous lisätään 

asianmukaisesti koulutusohjelmiin sekä 

ammatti- ja uudelleenkoulutukseen 

poikkitieteellisenä aineena, jotta voidaan 

muokata uusia asenteita, jotka sitten 

auttavat määrittämään uusia 

liiketoimintamalleja ja luomaan uusia 

työpaikkoja; 

Or. ro 

 

Tarkistus  86 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 a. kehottaa toimintaohjelmien 

laatimisesta vastaavia kansallisia ja 

alueviranomaisia sisällyttämään 

kiertotalouden tiiviimmin alueellisiin 

yhteistyöohjelmiin, erityisesti rajat 

ylittäviin yhteistyöohjelmiin, jotta voidaan 

toteuttaa rajat ylittäviä ratkaisuja, joista 

syntyy tehokkaampia ja halvempia 

tuloksia. 

Or. hr 

 

Tarkistus  87 

Davor Škrlec 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. katsoo, että ERI-rahastojen 

suunnittelu olisi tulevaisuudessa liitettävä 

paremmin vuoteen 2030 ulottuviin 

kansallisiin energia- ja 

ilmastosuunnitelmiin; 

13. katsoo, että ERI-rahastojen 

suunnittelu olisi tulevaisuudessa liitettävä 

paremmin vuoteen 2030 ulottuviin 

kansallisiin energia- ja 

ilmastosuunnitelmiin käyttämällä 

mahdollisuuksien mukaan samoja 

indikaattoreita kuin energiaunionin 

hallintoa koskevassa asetuksessa; 

Or. en 

 

Tarkistus  88 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. katsoo, että ERI-rahastojen 

suunnittelu olisi tulevaisuudessa liitettävä 

paremmin vuoteen 2030 ulottuviin 

kansallisiin energia- ja 

ilmastosuunnitelmiin; 

13. katsoo, että ERI-rahastojen 

suunnittelu seuraavalla ohjelmakaudella 

olisi tulevaisuudessa liitettävä paremmin 

vuoteen 2030 ulottuviin kansallisiin 

energia- ja ilmastosuunnitelmiin; 
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Or. hr 

 

Tarkistus  89 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. katsoo, että ERI-rahastojen 

suunnittelu olisi tulevaisuudessa liitettävä 

paremmin vuoteen 2030 ulottuviin 

kansallisiin energia- ja 

ilmastosuunnitelmiin; 

13. katsoo, että ERI-rahastojen 

suunnittelu olisi tulevaisuudessa 

koordinoitava paremmin vuoteen 2030 

ulottuvien kansallisten energia- ja 

ilmastosuunnitelmien kanssa; 

Or. en 

 

Tarkistus  90 

Davor Škrlec 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 13 a. kehottaa jäsenvaltioita tarttumaan 

tilaisuuteen ja sisällyttämään 

kiertotalouden tiiviimmin niiden nykyisiin 

toimenpideohjelmiin tarkistusjakson 

aikana; katsoo, että komission olisi 

helpotettava tätä prosessia tarjoamalla 

jäsenvaltioille apua nykyisen tilanteen ja 

sellaisten alojen analysoinnissa, joilla 

kiertotaloutta ja sen periaatteita voitaisiin 

soveltaa ja joihin ne voitaisiin lisätä;  

Or. en 

 

Tarkistus  91 

Ruža Tomašić 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 

rajat ylittävää yhteistyötä, etenkin 

Euroopan alueellisen yhteistyön avulla, 

kiertotaloutta koskevien hankkeiden 

toteuttamiseksi; 

14. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 

rajat ylittävää yhteistyötä, etenkin 

Euroopan alueellisen yhteistyön avulla, 

kiertotaloutta koskevien hankkeiden 

toteuttamiseksi; korostaa lisäksi, että on 

tärkeää löytää kestäviä ratkaisuja muiden 

kuin jäsenvaltioiden kanssa tehtävien 

liittymistä valmistelevien sopimusten 

avulla, jolla voidaan vastata nykyisiin 

ongelmiin, erityisesti ilman saastumisen 

suhteen;  

Or. en 

 

Tarkistus  92 

Davor Škrlec 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 

rajat ylittävää yhteistyötä, etenkin 

Euroopan alueellisen yhteistyön avulla, 

kiertotaloutta koskevien hankkeiden 

toteuttamiseksi; 

14. katsoo, että Euroopan alueellisen 

yhteistyön ja makroalueellisten 

strategioiden roolia kiertotalouden 

täytäntöönpanoa koskevien haasteiden 

ratkaisemisessa olisi vahvistettava 

edelleen;  kehottaa jäsenvaltioita 

edistämään rajat ylittävää yhteistyötä, 

etenkin Euroopan alueellisen yhteistyön 

avulla, kiertotaloutta koskevien hankkeiden 

toteuttamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  93 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 14 a. kehottaa sisällyttämään 

kiertotaloushankkeet Euroopan 
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naapurimaiden kanssa tehtäviin 

alueellisiin yhteistyöohjelmiin, jotta niitä 

voidaan auttaa valmistautumaan 

Euroopan yhdentymisprosessiin. 

Or. hr 

 

Tarkistus  94 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. korostaa makroaluestrategioiden 

tarjoamia mahdollisuuksia kiertotalouden 

toteuttamiseksi paitsi jäsenvaltioissa myös 

samalla maantieteellisellä alueella 

sijaitsevissa kolmansissa maissa; korostaa, 

että kyseisillä strategioilla voitaisiin tukea 

unionin uusioraaka-aineiden markkinoita; 

15. korostaa makroaluestrategioiden 

tarjoamia mahdollisuuksia kiertotalouden 

toteuttamiseksi paitsi jäsenvaltioissa myös 

samalla maantieteellisellä alueella 

sijaitsevissa kolmansissa maissa; korostaa, 

että kyseisillä strategioilla voitaisiin tukea 

unionin uusioraaka-aineiden markkinoita; 

toteaa, että EU:n yhteistyöaloitteiden 

kehittämisen kolmansien maiden kanssa 

olisi oltava tärkeä väline näiden maiden 

osallistumiselle Euroopan yhdentymiseen; 

Or. el 

 

Tarkistus  95 

Ruža Tomašić 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. korostaa makroaluestrategioiden 

tarjoamia mahdollisuuksia kiertotalouden 

toteuttamiseksi paitsi jäsenvaltioissa myös 

samalla maantieteellisellä alueella 

sijaitsevissa kolmansissa maissa; korostaa, 

että kyseisillä strategioilla voitaisiin tukea 

unionin uusioraaka-aineiden markkinoita; 

15. korostaa makroaluestrategioiden 

tarjoamia mahdollisuuksia kiertotalouden 

toteuttamiseksi paitsi jäsenvaltioissa myös 

samalla maantieteellisellä alueella 

sijaitsevissa kolmansissa maissa; korostaa, 

että kyseisillä strategioilla voitaisiin tukea 

unionin uusioraaka-aineiden markkinoita; 

Or. en 
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Tarkistus  96 

Maria Spyraki 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. korostaa makroaluestrategioiden 

tarjoamia mahdollisuuksia kiertotalouden 

toteuttamiseksi paitsi jäsenvaltioissa myös 

samalla maantieteellisellä alueella 

sijaitsevissa kolmansissa maissa; korostaa, 

että kyseisillä strategioilla voitaisiin tukea 

unionin uusioraaka-aineiden markkinoita; 

15. korostaa makroaluestrategioiden 

tarjoamia mahdollisuuksia kiertotalouden 

toteuttamiseksi paitsi jäsenvaltioissa myös 

samalla maantieteellisellä alueella 

sijaitsevissa kolmansissa maissa; korostaa, 

että kyseisissä strategioissa olisi 

keskityttävä prioriteetteihin, joilla 
voitaisiin tukea unionin uusioraaka-

aineiden markkinoita; 

Or. en 

 

Tarkistus  97 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. korostaa makroaluestrategioiden 

tarjoamia mahdollisuuksia kiertotalouden 

toteuttamiseksi paitsi jäsenvaltioissa myös 

samalla maantieteellisellä alueella 

sijaitsevissa kolmansissa maissa; korostaa, 

että kyseisillä strategioilla voitaisiin tukea 

unionin uusioraaka-aineiden markkinoita; 

15. korostaa makroaluestrategioiden 

tarjoamia hyödyntämättömiä 

mahdollisuuksia kiertotalouden 

toteuttamiseksi paitsi jäsenvaltioissa myös 

samalla maantieteellisellä alueella 

sijaitsevissa kolmansissa maissa; korostaa, 

että kyseisillä strategioilla voitaisiin tukea 

unionin uusioraaka-aineiden markkinoita; 

Or. hr 

 

Tarkistus  98 

Petras Auštrevičius 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. korostaa makroaluestrategioiden 

tarjoamia mahdollisuuksia kiertotalouden 

toteuttamiseksi paitsi jäsenvaltioissa myös 

samalla maantieteellisellä alueella 

sijaitsevissa kolmansissa maissa; korostaa, 

että kyseisillä strategioilla voitaisiin tukea 

unionin uusioraaka-aineiden markkinoita; 

15. korostaa, että tarvitaan 

makroaluestrategioiden tarjoamia 

mahdollisuuksia kiertotalouden 

toteuttamiseksi paitsi jäsenvaltioissa myös 

samalla maantieteellisellä alueella 

sijaitsevissa kolmansissa maissa; korostaa, 

että kyseisillä strategioilla voitaisiin tukea 

unionin uusioraaka-aineiden markkinoita; 

Or. en 

 

Tarkistus  99 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. toteaa jälleen kerran pitävänsä alue- 

ja paikallisviranomaisten ja kansallisten 

viranomaisten valmiuksien kehittämistä ja 

ylläpitämistä tärkeänä ja katsoo tämän 

olevan erittäin merkittävää kiertotalouteen 

siirtymisen kannalta; korostaa, että 

teknisellä tuella saattaa olla tällä alalla 

merkittävä rooli; 

16. toteaa jälleen kerran pitävänsä alue- 

ja paikallisviranomaisten ja kansallisten 

viranomaisten valmiuksien kehittämistä ja 

ylläpitämistä tärkeänä ja katsoo tämän 

olevan erittäin merkittävää kiertotalouteen 

siirtymisen kannalta; korostaa, että 

teknisellä tuella saattaa olla tällä alalla 

merkittävä rooli; korostaa "älykkäiden 

kaupunkien" mahdollista roolia 

kiertotaloudessa, sillä ne voivat edistää 

vihreän teknologian malleja osana 

kestäviä kaupunkikehitysstrategioita; 

Or. ro 

 

Tarkistus  100 

Maria Spyraki 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. toteaa jälleen kerran pitävänsä alue- 

ja paikallisviranomaisten ja kansallisten 

viranomaisten valmiuksien kehittämistä ja 

16. toteaa jälleen kerran pitävänsä alue- 

ja paikallisviranomaisten ja kansallisten 

viranomaisten valmiuksien kehittämistä ja 
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ylläpitämistä tärkeänä ja katsoo tämän 

olevan erittäin merkittävää kiertotalouteen 

siirtymisen kannalta; korostaa, että 

teknisellä tuella saattaa olla tällä alalla 

merkittävä rooli; 

ylläpitämistä tärkeänä ja katsoo tämän 

olevan erittäin merkittävää kiertotalouteen 

siirtymisen kannalta ja katsoo, että niitä 

voitaisiin edistää edelleen tilapäisillä 

investointiarvioilla; korostaa, että 

teknisellä tuella saattaa olla tällä alalla 

merkittävä rooli; 

Or. en 

 

Tarkistus  101 

Ruža Tomašić 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. toteaa jälleen kerran pitävänsä alue- 

ja paikallisviranomaisten ja kansallisten 

viranomaisten valmiuksien kehittämistä ja 

ylläpitämistä tärkeänä ja katsoo tämän 

olevan erittäin merkittävää kiertotalouteen 

siirtymisen kannalta; korostaa, että 

teknisellä tuella saattaa olla tällä alalla 

merkittävä rooli; 

16. toteaa jälleen kerran pitävänsä alue- 

ja paikallisviranomaisten ja kansallisten 

viranomaisten valmiuksien kehittämistä ja 

ylläpitämistä tärkeänä ja katsoo tämän 

olevan erittäin merkittävää kiertotalouteen 

siirtymisen kannalta; korostaa, että 

teknisellä tuella voi olla tällä alalla 

merkittävä rooli; 

Or. en 

 

Tarkistus  102 

Davor Škrlec 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 16 a. korostaa, että kansalaisia ja 

paikallisia haasteita lähinnä olevat 

paikallis- ja alueviranomaiset tuntevat 

paremmin paikalliset haasteet ja 

mahdollisuudet ja kehottaa siksi 

jäsenvaltiota varmistamaan, että niiden 

paikallis- ja alueviranomaisilla on riittävä 

toiminnallinen ja taloudellinen 

riippumattomuus, mukaan lukien oikeus 

valmistella ja toteuttaa omia 
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kehitysstrategioita; 

Or. en 

 

Tarkistus  103 

Davor Škrlec 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. korostaa ympäristöystävällisten 

julkisten hankintojen merkitystä 

kiertotalouden moottorina, sillä julkisten 

urakoiden, julkishyödykkeiden ja julkisten 

palveluiden tuottamisen markkinoiden 

arvoksi arvioidaan 1,8 biljoonaa euroa 

vuodessa13; 

17. korostaa ympäristöystävällisten 

julkisten hankintojen merkitystä 

kiertotalouden moottorina, sillä julkisten 

urakoiden, julkishyödykkeiden ja julkisten 

palveluiden tuottamisen markkinoiden 

arvoksi arvioidaan 1,8 biljoonaa euroa 

vuodessa13 ; huomauttaa, että Euroopan 

aluekehitysrahaston ja Interregin 

kaltaiset koheesiopolitiikan ohjelmat 

olisivat sopivia välineitä 

ympäristöystävällisten julkisten 

hankintojen tarjouskilpailujen 

käynnistämiseksi; 

_________________ _________________ 

13 ”Ympäristöä säästäviä hankintoja – 

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon 

ottamisesta julkisissa hankinnoissa”, 

kolmas laitos, komissio 2016. 

13 ”Ympäristöä säästäviä hankintoja – 

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon 

ottamisesta julkisissa hankinnoissa”, 

kolmas laitos, komissio, 2016. 

Or. en 

 

Tarkistus  104 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 17 a. korostaa, että komissio on 

äskettäin selventänyt sitä, että 

energiatehokkuuteen myönnettävät EU:n 

varat koskevat aloja ja taloudellista 

toimintaa, joiden tavoitteena on 
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ympäristön suojeleminen, energian 

säästäminen ja hiilidioksidipäästöjen 

vähentäminen, sekä aloja, joilla ei ole 

saastuttavia tuotantoprosesseja, ja että 

kyseisillä varoilla on tuettava vain niitä 

toimenpiteitä, joilla pyritään 

parantamaan sellaisten laitosten 

energiatehokkuutta, joissa materiaalit ja 

niihin liittyvä tuotantosykli otetaan talteen 

ja kierrätetään, ja jätettävä tuen 

ulkopuolelle toiminta, joka liittyy jätteiden 

keräämiseen, hävittämiseen, 

kaatopaikalle sijoittamiseen ja 

polttamiseen; 

Or. it 

 

Tarkistus  105 

Davor Škrlec 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 17 a. korostaa, että tarvitaan energia-

alan sääntelykehys, jolla kannustetaan 

kansalaisia ja energia-alan yhteisöjä 

osallistumaan energiakäänteeseen siten, 

että niillä on oikeus itse tuottaa ja 

kuluttaa, sekä jatkuvilla tukijärjestelmillä, 

taatulla uusiutuvan energian 

ensisijaisella verkkoon pääsyllä ja 

ajojärjestyksessä etusijalle asettamisella;  

Or. en 

 

Tarkistus  106 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. kannustaa alue- ja 

paikallisviranomaisia investoimaan 

18. kannustaa alue- ja 

paikallisviranomaisia investoimaan 
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edelleen siihen, että tiedotetaan ja 

valistetaan kaikkien sellaisten toimien 

hyödyistä ja eduista, joilla pyritään 

kiertotalouden toteuttamiseen 

koheesiopolitiikan hankkeiden avulla, ja 

lisätään siten kansalaisten osallistumista ja 

vaikutetaan kuluttajien käyttäytymiseen; 

edelleen siihen, että tiedotetaan ja 

valistetaan kaikkien sellaisten toimien 

hyödyistä ja eduista, joilla pyritään 

kiertotalouden toteuttamiseen 

koheesiopolitiikan hankkeiden avulla, ja 

lisätään siten kansalaisten osallistumista ja 

vaikutetaan kuluttajien käyttäytymiseen; 

korostaa, että on tärkeää kehittää 

erityinen saaristoalueita koskeva 

strategia; 

Or. el 

 

Tarkistus  107 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. kannustaa alue- ja 

paikallisviranomaisia investoimaan 

edelleen siihen, että tiedotetaan ja 

valistetaan kaikkien sellaisten toimien 

hyödyistä ja eduista, joilla pyritään 

kiertotalouden toteuttamiseen 

koheesiopolitiikan hankkeiden avulla, ja 

lisätään siten kansalaisten osallistumista ja 

vaikutetaan kuluttajien käyttäytymiseen; 

18. kannustaa alue- ja 

paikallisviranomaisia investoimaan 

edelleen siihen, että tiedotetaan ja 

valistetaan kaikkien sellaisten toimien 

hyödyistä ja eduista, joilla pyritään 

kiertotalouden toteuttamiseen 

koheesiopolitiikan hankkeiden avulla, ja 

lisätään siten kansalaisten osallistumista ja 

vaikutetaan kuluttajien käyttäytymiseen; 

korostaa tässä yhteydessä Euroopan 

sosiaalirahaston mahdollisuuksia; 

Or. hr 

 

Tarkistus  108 

Michela Giuffrida 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. kannustaa alue- ja 

paikallisviranomaisia investoimaan 

edelleen siihen, että tiedotetaan ja 

valistetaan kaikkien sellaisten toimien 

18. kannustaa alue- ja 

paikallisviranomaisia investoimaan 

edelleen siihen, että koulutetaan 

erityisalojen ammattilaisia sekä 
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hyödyistä ja eduista, joilla pyritään 

kiertotalouden toteuttamiseen 

koheesiopolitiikan hankkeiden avulla, ja 

lisätään siten kansalaisten osallistumista ja 

vaikutetaan kuluttajien käyttäytymiseen; 

tiedotetaan ja valistetaan kaikkien 

sellaisten toimien hyödyistä ja eduista, 

joilla pyritään kiertotalouden 

toteuttamiseen koheesiopolitiikan 

hankkeiden avulla, ja lisätään siten 

kansalaisten osallistumista ja vaikutetaan 

kuluttajien käyttäytymiseen; 

Or. it 

 

Tarkistus  109 

Maria Gabriela Zoană 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. kannustaa alue- ja 

paikallisviranomaisia investoimaan 

edelleen siihen, että tiedotetaan ja 

valistetaan kaikkien sellaisten toimien 

hyödyistä ja eduista, joilla pyritään 

kiertotalouden toteuttamiseen 

koheesiopolitiikan hankkeiden avulla, ja 

lisätään siten kansalaisten osallistumista ja 

vaikutetaan kuluttajien käyttäytymiseen; 

18. kannustaa alue- ja 

paikallisviranomaisia investoimaan 

edelleen koulutusohjelmiin ja 

kampanjoihin, joilla tiedotetaan yleisölle 

kaikkien sellaisten toimien hyödyistä ja 

eduista, joilla pyritään kiertotalouden 

toteuttamiseen koheesiopolitiikan 

hankkeiden avulla, ja lisätään siten 

kansalaisten osallistumista ja vaikutetaan 

kuluttajien käyttäytymiseen; 

Or. ro 

 

Tarkistus  110 

Davor Škrlec 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 18 a. kannustaa komissiota edistämään 

yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä ja 

yhdennettyjä alueellisia investointeja, 

jotta voidaan auttaa paikallisia 

sidosryhmiä yhdistämään rahoitusvirtoja 

ja suunnittelemaan kiertotalouteen 

painottuvia paikallisaloitteita; 
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Or. en 

 

Tarkistus  111 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 18 a. katsoo, että sen varmistamiseksi, 

että siirtyminen kiertotalouteen tapahtuu 

yhtenäisesti koko unionissa, jäsenmaiden 

erilaiset ympäristö- ja hallinnolliset 

ongelmat on otettava huomioon; 

Or. it 

 

Tarkistus  112 

Davor Škrlec 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 18 b. toteaa, että 80 prosenttia merten 

roskaantumisesta johtuu maalla 

sijaitsevista lähteistä; pitää siksi erittäin 

tärkeänä, että maan ja merten 

roskaantumiseen puututaan paikallisin ja 

alueellisin toimin, millä on myönteinen 

vaikutus sekä ympäristölle että 

kansanterveydelle; kehottaa 

jäsenvaltioita, alueita ja 

paikallisviranomaisia keskittämään 

ponnistelunsa maan roskaantumisen 

ennaltaehkäisyyn; 

Or. en 

 

Tarkistus  113 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Päätöslauselmaesitys 
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18 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 18 b. kehottaa komissiota harkitsemaan, 

voidaanko ERI-rahastosta 

yhteisrahoitettuja alueellisia ja kansallisia 

investointeja jättää huomiotta laskettaessa 

eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä 

julkisen talouden alijäämiä, jotta voidaan 

tavoittaa kiertotalouden tavoitteet;  

Or. it 

 

Tarkistus  114 

Davor Škrlec 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 18 c. on tietoinen, että 

elintarvikejäteongelma on mahdollista 

ratkaista tehokkaasti paikallisin toimin; 

kehottaa kansallisia, alueellisia ja 

paikallisia viranomaisia koordinoimaan 

paremmin sellaisten järjestelmien ja 

foorumien perustamisen, joilla saatetaan 

yhteen elintarviketuotannon, kuljetuksen, 

vähittäiskaupan, kuluttajien, 

jätehuoltoalan ja muiden asianomaisten 

sidosryhmien eri toimijat, jotta 

saavutetaan parempi synergia 

tehokkaiden ratkaisujen löytämiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  115 

Maria Gabriela Zoană, Norica Nicolai 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. kehottaa komissiota ottamaan 19. kehottaa komissiota ottamaan 
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seuraavaa ohjelmakautta varten käyttöön 

asianmukaisia jäljitysmenetelmiä, jotta 

voidaan seurata tarkasti, miten 

koheesiopolitiikalla edistetään 

kiertotalouden toteutumista; 

seuraavaa ohjelmakautta varten käyttöön 

asianmukaisia jäljitysmenetelmiä erittäin 

onnistuneille hankkeille, joita voidaan 

käyttää esimerkkinä hyvästä käytännöstä, 

jotta voidaan seurata tarkasti, miten 

koheesiopolitiikalla edistetään 

kiertotalouden toteutumista; 

Or. ro 

 

Tarkistus  116 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. kehottaa komissiota ottamaan 

seuraavaa ohjelmakautta varten käyttöön 

asianmukaisia jäljitysmenetelmiä, jotta 

voidaan seurata tarkasti, miten 

koheesiopolitiikalla edistetään 

kiertotalouden toteutumista; 

19. kehottaa komissiota ottamaan 

seuraavaa ohjelmakautta varten käyttöön 

asianmukaisia jäljitysmenetelmiä ja 

asianmukaisia indikaattoreita, jotta 

voidaan seurata tarkasti, miten 

koheesiopolitiikalla edistetään 

kiertotalouden toteutumista; 

Or. it 

 

Tarkistus  117 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. kehottaa komissiota ottamaan 

seuraavaa ohjelmakautta varten käyttöön 

asianmukaisia jäljitysmenetelmiä, jotta 

voidaan seurata tarkasti, miten 

koheesiopolitiikalla edistetään 

kiertotalouden toteutumista; 

19. kehottaa komissiota harkitsemaan 

mahdollisuutta ottaa seuraavaa 

ohjelmakautta varten käyttöön 

asianmukaisia jäljitysmenetelmiä, joilla 

voidaan seurata paremmin, miten 

koheesiopolitiikalla edistetään 

kiertotalouden toteutumista; 

Or. en 
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Tarkistus  118 

Davor Škrlec 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 19 a. korostaa tarvetta parantaa 

synergioita kaikkien ERI-rahastojen sekä 

ERI-rahastojen ja muiden EU:n 

ohjelmien ja välineiden välillä, mukaan 

lukien Horisontti 2020, Life-ohjelma ja 

ESIR, jotta voidaan edistää siirtymistä 

kohti toimivampaa kiertotaloutta;  

Or. en 

 

Tarkistus  119 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. kehottaa komissiota laatimaan 

tulevan koheesiopolitiikan yhteydessä 

uusia ennakkoehtoja, jotka koskevat 

kiertotalouden toteutumista, esimerkiksi 

kehittämällä kiertotalousstrategioita; 

20. kehottaa komissiota tulevaa 

koheesiopolitiikkaa koskevissa 

säädösehdotuksissa kehittämään nykyisiä 
ennakkoehtoja, jotka liittyvät ympäristön 

säilyttämistä ja suojelua sekä 

resurssitehokkuuden edistämistä 

koskevaan temaattiseen tavoitteeseen, 

jotta voidaan varmistaa, että 

koheesiopolitiikan välineillä edistetään 

tehokkaammin siirtymistä kohti 

kiertotaloutta; 

Or. en 

 

Tarkistus  120 

Davor Škrlec 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. kehottaa komissiota laatimaan 

tulevan koheesiopolitiikan yhteydessä 

uusia ennakkoehtoja, jotka koskevat 

kiertotalouden toteutumista, esimerkiksi 

kehittämällä kiertotalousstrategioita; 

20. kehottaa komissiota laatimaan 

tulevan koheesiopolitiikan yhteydessä 

uusia ennakkoehtoja, jotka koskevat 

kiertotalouden toteutumista, esimerkiksi 

kehittämällä kiertotalousstrategioita; pitää 

myös erittäin tärkeänä, että kiertotaloutta 

pidetään erityisenä temaattisena 

tavoitteena vuoden 2020 jälkeisessä 

koheesiopolitiikan kehyksessä; 

Or. en 

 

Tarkistus  121 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. kehottaa komissiota laatimaan 

tulevan koheesiopolitiikan yhteydessä 

uusia ennakkoehtoja, jotka koskevat 

kiertotalouden toteutumista, esimerkiksi 

kehittämällä kiertotalousstrategioita; 

20. kehottaa komissiota laatimaan 

tulevan koheesiopolitiikan yhteydessä 

uusia ennakkoehtoja, jotka koskevat 

kiertotalouden toteutumista, esimerkiksi 

kehittämällä kiertotalousstrategioita, jotka 

jaetaan kansallisten, alueellisten ja 

paikallisten viranomaisten sekä 

taloudellisten ja sosiaalisten 

kumppaneiden kanssa; 

Or. it 

 

Tarkistus  122 

Georgi Pirinski 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. kehottaa komissiota laatimaan 

tulevan koheesiopolitiikan yhteydessä 

uusia ennakkoehtoja, jotka koskevat 

kiertotalouden toteutumista, esimerkiksi 

kehittämällä kiertotalousstrategioita; 

20. kehottaa komissiota tulevaa 

koheesiopolitiikkaa laatiessaan 

arvioimaan, ovatko uudet ennakkoehdot, 

jotka koskevat kiertotalouden toteutumista, 

asianmukaisia ja toteuttamiskelpoisia, 
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esimerkiksi kehittämällä 

kiertotalousstrategioita; 

Or. en 

 

Tarkistus  123 

Davor Škrlec 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. kehottaa komissiota laatimaan 

tulevan koheesiopolitiikan yhteydessä 

uusia ennakkoehtoja, jotka koskevat 

kiertotalouden toteutumista, esimerkiksi 

kehittämällä kiertotalousstrategioita; 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. en 

 

Tarkistus  124 

Davor Škrlec 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 20 a. kehottaa komissiota 

varmistamaan, että Horisontti 2020 -

ohjelmassa kiinnitetään entistä enemmän 

huomiota innovointi- ja 

tutkimushankkeiden rahoittamiseen 

kiertotalouden alalla; 

Or. en 

 

Tarkistus  125 

Davor Škrlec 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa, että on tehostettava 

koheesiopolitiikan tuen kohdentamista 

kaupunkien kestävään kehittämiseen, ja 

kehottaa antamaan tässä yhteydessä 

kiertotalouteen liittyville tavoitteille 

näkyvämmän roolin; kehottaa jatkamaan 

tämän alan innovoivia kaupunkitoimia ja 

kehottaa komissiota hyödyntämään 

mahdollisimman hyvin kaudelta 2014–

2020 saatuja kokemuksia tulevia 

suunnitelmia laadittaessa; 

21. korostaa, että on tehostettava 

koheesiopolitiikan tuen kohdentamista 

kaupunkien kestävään kehittämiseen, ja 

kehottaa antamaan tässä yhteydessä 

kiertotalouteen liittyville tavoitteille 

näkyvämmän roolin; kehottaa jatkamaan 

tämän alan innovoivia kaupunkitoimia ja 

kehottaa komissiota hyödyntämään 

mahdollisimman hyvin kaudelta 2014–

2020 saatuja kokemuksia tulevia 

suunnitelmia laadittaessa; kehottaa 

kehittämään joustavan räätälöidyn 

lähestymistavan kaupunkiagendan 

täytäntöönpanoon tarjoamalla 

kannustimia ja ohjausta, jotta voidaan 

hyödyntää täysimääräisesti kaupunkien 

mahdollisuuksia kiertotalouden 

täytäntöönpanossa; 

Or. en 

 

Tarkistus  126 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa, että on tehostettava 

koheesiopolitiikan tuen kohdentamista 

kaupunkien kestävään kehittämiseen, ja 

kehottaa antamaan tässä yhteydessä 

kiertotalouteen liittyville tavoitteille 

näkyvämmän roolin; kehottaa jatkamaan 

tämän alan innovoivia kaupunkitoimia ja 

kehottaa komissiota hyödyntämään 

mahdollisimman hyvin kaudelta 2014–

2020 saatuja kokemuksia tulevia 

suunnitelmia laadittaessa; 

21. korostaa, että on tehostettava 

koheesiopolitiikan tuen kohdentamista 

kaupunkien ja maaseudun kestävään 

kehittämiseen, ja kehottaa antamaan tässä 

yhteydessä kiertotalouteen liittyville 

tavoitteille näkyvämmän roolin; kehottaa 

jatkamaan tämän alan innovoivia 

kaupunki- ja maaseututoimia ja kehottaa 

komissiota hyödyntämään mahdollisimman 

hyvin kaudelta 2014–2020 saatuja 

kokemuksia tulevia suunnitelmia 

laadittaessa; 

Or. en 

 

Tarkistus  127 
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Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 21 a. kehottaa komissiota harkitsemaan 

sitä, että seuraavalla ohjelmakaudella 

perustetaan erityinen alue- ja 

paikallisviranomaisten saatavilla oleva 

rahasto, jonka tarkoituksena olisi kattaa 

poikkeukselliset menot, kuten jätteiden, 

myös teollisuusjätteiden, varastointiin ja 

hävittämiseen käytettyjen laillisten ja 

laittomien kohteiden kunnostaminen; 

Or. it 

 

Tarkistus  128 

Davor Škrlec 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 21 a. kehottaa komissiota tekemään 

Euroopan kiertotalouden 

sidosryhmäfoorumista paikan, jossa 

vaihdetaan parhaita käytäntöjä, joilla 

koheesiopolitiikan resursseja voidaan 

hyödyntää mahdollisimman hyvin 

siirryttäessä kiertotalouteen; 

Or. en 

 

Tarkistus  129 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa kiertotalouden ja 

ilmastonmuutoksen hillitsemisen 

22. korostaa kiertotalouden ja 

ilmastonmuutoksen hillitsemisen 
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keskinäistä riippuvuutta ja kehottaa siksi 

lisäämään merkittävästi kiertotaloutta ja 

ilmastonmuutosta koskevia määrärahoja 

vuoden 2020 jälkeen harjoitettavassa 

koheesiopolitiikassa; 

keskinäistä riippuvuutta ja kehottaa siksi 

varmistamaan asianmukaiset määrärahat 
kiertotaloutta ja ilmastonmuutosta 

koskeviin investointeihin vuoden 2020 

jälkeen harjoitettavassa 

koheesiopolitiikassa; 

Or. en 

 

Tarkistus  130 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 22 a. toivoo, että ilmastoon liittyvät 

menot lisääntyvät merkittävästi verrattuna 

nykyiseen monivuotiseen 

rahoituskehykseen ja että niiden osuus on 

vähintään 30 prosenttia seuraavasta 

monivuotisesta rahoituskehyksestä; 

Or. it 

 

Tarkistus  131 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 22 b. kehottaa komissiota sekä 

kansallisia, alueellisia ja paikallisia 

viranomaisia parantamaan sellaisten 

hankkeiden hallinta- ja 

seurantajärjestelmiä, jotka liittyvät 

laitosten perustamiseen ja uudistamiseen 

kiertotalouden tavoitteiden 

saavuttamiseksi; kehottaa lisäksi 

lisäämään koko hankemenettelyn 

avoimuutta, jotta estetään järjestäytyneen 

rikollisuuden soluttautuminen, mikä 

vahingoittaisi ympäristöä ja yhteisöä; 



PE620.811v01-00 62/62 AM\1150404FI.docx 

FI 

Or. it 

 


