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LYHYET PERUSTELUT

Hyvä elämä maapallon resurssien rajoissa

Komissio aikoo käynnistää käsiteltävänä olevalla lainsäädäntöehdotuksella seitsemännen 
ympäristöä koskevan toimintaohjelman vuosiksi 2013–2020. Ensimmäinen tällainen ohjelma 
käynnistettiin vuonna 1973. Koska kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman oli 
määrä päättyä heinäkuussa 2012, Euroopan parlamentti antoi 20. huhtikuuta 2012 
päätöslauselman1, jossa kehotettiin esittämään mahdollisimman pian seurantaohjelma, joka 
mahdollistaisi siirtymisen kestävään tulevaisuuteen, varmistaisi jatkuvuuden ja välttäisi kaikki 
puutteet. Parlamentti pyysi komissiolta, että tämä pohjaisi tulevan ehdotuksensa seuraavan 
kolmeen painopistealueeseen: ympäristölainsäädännön täytäntöönpano ja vahvistaminen, 
ympäristötavoitteiden integroiminen kaikkeen alakohtaiseen politiikkaan sekä 
ympäristönsuojelun kansainvälinen ulottuvuus. 

Komissio antoi marraskuussa 2012 ehdotuksen päätökseksi yleisestä unionin ympäristöalan 
toimintaohjelmasta "Hyvä elämä maapallon resurssien rajoissa". Edellisten ohjelmien tapaan 
tällä seitsemännellä ympäristöalan toimintaohjelmalla pyritään luomaan kattava kehys 
erilaisille ympäristöalan toimenpiteille, etenemissuunnitelmille ja säädöksille, joita komissio 
on viime aikoina julkaissut. Tarkoituksena on, että toimintaohjelmaan sisältyvät kaikki 
olemassa olevat ympäristöön liittyvät eri politiikanalojen tavoitteet vuodelle 2020 ja että niitä 
tarkastellaan yhdessä toistensa kanssa. Lisäksi käsiteltävänä oleva ympäristöalan 
toimintaohjelmaa koskeva ehdotus tarjoaa pitkän aikavälin näkökulman, sillä siinä esitetään 
visio vuodeksi 2050. Uuden ympäristöohjelman tarkoituksena on vahvistaa 
ympäristöpolitiikan panosta siihen, että siirrytään kohti resurssitehokasta ja vähähiilistä 
taloutta, jossa suojellaan ja parannetaan luonnon pääomaa sekä turvataan väestön terveys ja 
hyvinvointi. 

Komissio määrittää ehdotuksen liitteessä EU:lle ja sen jäsenvaltioille yhdeksän ensisijaista 
tavoitetta:
1. suojellaan, säilytetään ja parannetaan unionin luonnon pääomaa;
2. muutetaan unioni resurssitehokkaaksi, vihreäksi ja kilpailukykyiseksi vähähiiliseksi 

taloudeksi;
3. suojellaan unionin kansalaisia ympäristöpaineilta sekä terveyteen ja hyvinvointiin 

kohdistuvilta riskeiltä;
4. maksimoidaan unionin ympäristölainsäädännöstä saatavat hyödyt;
5. parannetaan ympäristöpolitiikan tieteellistä perustaa;
6. varmistetaan investoinnit ympäristöön ja ilmastointipolitiikkaan sekä oikea hinnoittelu;
7. parannetaan ympäristönäkökohtien sisällyttämistä muuhun politiikkaan sekä politiikkojen 

johdonmukaisuutta;
8. parannetaan kestävyyttä unionin kaupungeissa;
9. parannetaan unionin tehokkuutta alueellisten ja maailmanlaajuisten ympäristöhaasteiden 

ratkaisemisessa.

                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0147: Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. huhtikuuta 2012 kuudennen ympäristöä 

koskevan toimintaohjelman tarkistamisesta ja seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman 
painopisteiden asettamisesta – Parempi ympäristö, parempi elämä (2011/2194(INI)).
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Maatalousalan ympäristöhaasteet

Maatalousalalle kohdistuu merkittäviä paineita, koska elintarvikkeiden globaali kysyntä 
kasvaa, luonnonvaroja on rajatusti, on toteutettava ympäristönsuojelutoimia ja 
ilmastonmuutos asettaa omat haasteensa elintarviketuotannossa. 

Maatalous lisää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä, mutta sillä on myös yhdessä metsien 
kanssa kosolti potentiaalia ilmastonmuutoksen hillitsemiseen hiilen sitojana ja varastoijana. 
Tutkimus ja innovointi voivat myös olla merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen 
hillitsemisessä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, esimerkiksi maatalouden päästöjä 
vähentämällä ja parantamalla viljakasvien vastustuskykyä ilmastonmuutoksen vaikutuksille.

Elintarviketuotannon resurssitehokkuus on välttämätöntä, jotta luonnonvarojen rajallisuudesta 
aiheutuvat nykyiset ja tulevat haasteet kyetään ratkaisemaan. Elintarvike- ja maatalousjärjestö 
FAO:n mukaan maailman väkiluku kasvaa kolmanneksella vuoteen 2050 mennessä. Yhdessä 
kulutustottumusten muuttumisen kanssa tämä merkitsee, että elintarvikkeiden kysyntä kasvaa 
70 prosentilla. Siksi on ratkaisevaa, että unionin maataloudessa päästään mahdollisimman 
hyvään kestävyyteen ja resurssitehokkuuteen.

On myös syytä muistaa, että elintarvikkeiden hävikki on kasvanut globaalilla tasolla 
50 prosenttia vuodesta 1974 lähtien, ja että elintarvikeketjussa ilmenevän hävikin 
ratkaisemiseksi tarvitaan pikaisia toimia. 

YMP-uudistusta koskevilla lainsäädäntöehdotuksilla pyritään kytkemään suorat tuet julkisten 
hyödykkeiden tuotantoon ja kohdentamaan Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston varat maatalousalan ympäristötoimenpiteisiin. Pyrkimyksenä on edistää 
myös satokasvien monipuolistamiseen liittyviä ympäristön kannalta suotuisia käytäntöjä, 
pysyvän nurmen suojelua sekä ekologisesti arvokkaiden maatalousmaiden ja metsäalueiden 
määrittämistä ja ylläpitoa. 

Unionin on kehitettävä kattava tapa reagoida ilmastonmuutokseen, jotta maatalouden sieto- ja 
kilpailukyky säilyisi EU:ssa. Näin maatalous pystyy edelleen tuottamaan korkealaatuisia 
elintarvikkeita ja ympäristö- ja maisemapalveluja sekä myötävaikuttamaan EU:n
maaseutualueiden kestävään kehitykseen.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus päätökseksi
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Liite – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Epäpuhtauspäästöt ilmaan, veteen ja 
maaperään ovat vähentyneet merkittävästi
viime vuosikymmenien aikana, kuten myös 
kasvihuonekaasupäästöt viime vuosina. 
EU:n kemikaalilainsäädäntöä on 
nykyaikaistettu ja monien myrkyllisten tai 
vaarallisten aineiden, kuten lyijyn, 
kadmiumin ja elohopean, käyttöä on 
rajoitettu useimmissa kotitalouksista 
löytyvissä tuotteissa. EU:n kansalaiset 
voivat nauttia vedestä, jonka laatu on 
parhaimpia maailmassa, ja yli 18 prosenttia 
EU:n alueesta ja 4 prosenttia sen meristä 
on nimetty luonnonsuojelualueiksi.

2. Epäpuhtauspäästöt ilmaan, veteen ja 
maaperään ovat vähentyneet viime 
vuosikymmenien aikana, kuten myös 
kasvihuonekaasupäästöt viime vuosina. 
EU:n kemikaalilainsäädäntöä on 
nykyaikaistettu ja monien myrkyllisten tai 
vaarallisten aineiden, kuten lyijyn, 
kadmiumin ja elohopean, käyttöä on 
rajoitettu useimmissa kotitalouksista 
löytyvissä tuotteissa. EU:n kansalaiset 
voivat nauttia vedestä, jonka laatu on 
parhaimpia maailmassa, ja yli 18 prosenttia 
EU:n alueesta ja 4 prosenttia sen meristä 
on nimetty luonnonsuojelualueiksi.

Tarkistus 2
Ehdotus päätökseksi

Liite – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kuitenkin monet ympäristösuuntaukset 
EU:ssa ovat edelleen huolestuttavia, eikä 
tämä johdu vähiten EU:n nykyisen 
lainsäädännön riittämättömästä 
täytäntöönpanosta. Niistä lajeista ja 
luontotyypeistä, joita on arvioitu 
luontodirektiivin perusteella, ainoastaan 
17 prosentin tila on hyvä, ja luonnon 
pääoman huonontuminen ja häviäminen 
vaarantaa pyrkimykset saavuttaa EU:n 
biodiversiteetti- ja 
ilmastonmuutostavoitteet. Tähän liittyy 
korkeita kustannuksia, joita ei ole vielä 
asianmukaisesti arvioitu taloudellisessa 
tai sosiaalisessa järjestelmässämme. EU:n 
pinta-alasta 30 prosenttia on erittäin 
pirstoutunutta, mikä vaikuttaa 
ekosysteemien välisiin yhteyksiin ja 
terveyteen sekä niiden mahdollisuuteen 
tarjota palveluja sekä suotuisia 
elinympäristöjä lajeille. Vaikka EU:ssa on 

5. Kuitenkin monet ympäristösuuntaukset 
EU:ssa ovat edelleen huolestuttavia, eikä 
tämä johdu vähiten EU:n nykyisen 
lainsäädännön riittämättömästä 
täytäntöönpanosta. Niistä lajeista ja 
luontotyypeistä, joita on arvioitu 
luontodirektiivin perusteella, ainoastaan 
17 prosentin tila on hyvä. EU:n pinta-alasta 
30 prosenttia on erittäin pirstoutunutta, 
mikä vaikuttaa ekosysteemien välisiin 
yhteyksiin ja terveyteen sekä niiden 
mahdollisuuteen tarjota palveluja sekä 
suotuisia elinympäristöjä lajeille. Vaikka 
EU:ssa on onnistuttu erottamaan kasvu 
kasvihuonekaasupäästöistä, resurssien 
käytöstä ja ympäristövaikutuksista, 
resurssien käyttö on silti edelleen 
kestämätöntä ja tehotonta eikä jätehuolto 
toimi asianmukaisesti. Tämän tuloksena 
EU:n yritykset menettävät merkittäviä 
mahdollisuuksia, joita resurssitehokkuus 
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onnistuttu erottamaan kasvu 
kasvihuonekaasupäästöistä, resurssien 
käytöstä ja ympäristövaikutuksista, 
resurssien käyttö on silti edelleen 
kestämätöntä ja tehotonta eikä jätehuolto 
toimi asianmukaisesti. Tämän tuloksena 
EU:n yritykset menettävät merkittäviä 
mahdollisuuksia, joita resurssitehokkuus 
tarjoaa kilpailukyvyn, kustannusten 
alenemisen, tuottavuuden parantamisen ja 
toimitusvarmuuden osalta. Veden laatu ja 
ilmansaasteet aiheuttavat edelleen 
ongelmia monissa osissa Eurooppaa, ja 
EU:n kansalaiset altistuvat edelleen 
vaarallisille aineille, jotka mahdollisesti 
vaarantavat heidän terveytensä ja 
hyvinvointinsa. Kestämätön maankäyttö 
kuluttaa hedelmällistä maaperää, ja tällä on 
vaikutuksia elintarvikkeiden saatavuuteen 
ja biodiversiteettitavoitteiden 
saavuttamiseen. Maaperän huonontumisen 
annetaan suurelta osin jatkua.

tarjoaa kilpailukyvyn, kustannusten 
alenemisen, tuottavuuden parantamisen ja 
toimitusvarmuuden osalta. Veden laatu ja 
ilmansaasteet aiheuttavat edelleen 
ongelmia monissa osissa Eurooppaa, ja 
EU:n kansalaiset altistuvat edelleen 
vaarallisille aineille, jotka mahdollisesti 
vaarantavat heidän terveytensä ja 
hyvinvointinsa. Kestämätön maankäyttö 
kuluttaa hedelmällistä maaperää, ja tällä on 
vaikutuksia elintarvikkeiden saatavuuteen 
ja biodiversiteettitavoitteiden 
saavuttamiseen. Maaperän huonontumisen 
annetaan suurelta osin jatkua.

Tarkistus 3
Ehdotus päätökseksi

Liite – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Jotta tulevaisuudessa voidaan elää hyvin, 
olisi nyt toteutettava kiireellisiä ja 
yhtenäisiä toimia ekologisen 
selviytymiskyvyn parantamiseksi ja niiden 
hyötyjen maksimoimiseksi, joita 
ympäristöpolitiikasta voidaan saada 
taloudelle ja yhteiskunnalle; samalla olisi 
otettava huomioon maapallon ekologiset 
rajat. Tämä ohjelma vastaa EU:n 
sitoumusta siitä, että unionista tulee 
osallistava vihreä talous, jossa turvataan 
kasvu ja kehitys, varmistetaan ihmisten 
terveys ja hyvinvointi, tarjotaan säällisiä 
työpaikkoja, vähennetään epätasa-arvoa ja 
investoidaan luonnon pääomaan ja 
suojellaan sitä.

9. Jotta tulevaisuudessa voidaan elää hyvin, 
olisi nyt toteutettava kiireellisiä ja 
yhtenäisiä toimia ekologisen 
selviytymiskyvyn parantamiseksi ja niiden 
hyötyjen maksimoimiseksi, joita 
ympäristöpolitiikasta voidaan saada 
taloudelle ja yhteiskunnalle; samalla olisi 
otettava huomioon maapallon ekologiset 
rajat. Tämä ohjelma vastaa EU:n 
globaalina toimijana antamaa sitoumusta 
siitä, että unionista tulee kansainvälisestä 
näkökulmasta osallistava vihreä talous, 
jossa turvataan kasvu ja kehitys, 
varmistetaan ihmisten terveys ja 
hyvinvointi ja elintarvikkeiden laatu 
(terveellisyyden ja ravintoarvon sekä 
aistinvaraisen arvioinnin kannalta), 
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tarjotaan säällisiä työpaikkoja, vähennetään 
epätasa-arvoa ja investoidaan luonnon 
pääomaan ja suojellaan sitä.

Tarkistus 4
Ehdotus päätökseksi

Liite – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Tämä muutos edellyttää 
ympäristönäkökohtien täysimääräistä 
huomioonottamista muilla aloilla, kuten 
energia-alalla, liikenteessä, maataloudessa, 
kalastuksessa, taloudessa ja teollisuudessa, 
tutkimuksessa ja innovaatiossa, 
työllisyydessä ja sosiaalipolitiikassa, jotta 
voidaan luoda johdonmukainen ja 
yhdistetty lähestymistapa. EU:n sisäisiä 
toimia olisi täydennettävä paremmilla 
maailmanlaajuisilla toimilla ja 
naapurimaiden kanssa tehtävällä 
yhteistyöllä yhteisten haasteiden 
ratkaisemiseksi.

11. Tämä muutos edellyttää 
ympäristönäkökohtien täysimääräistä 
huomioonottamista muilla aloilla, kuten 
energia-alalla, liikenteessä, maataloudessa, 
kalastuksessa, kansainvälisessä kaupassa, 
taloudessa ja teollisuudessa, tutkimuksessa 
ja innovaatiossa, työllisyydessä ja 
sosiaalipolitiikassa sekä veropolitiikassa 
(ympäristöön liittyvät tulot), jotta voidaan 
luoda johdonmukainen ja yhdistetty 
lähestymistapa. EU:n sisäisiä toimia olisi 
täydennettävä paremmilla 
maailmanlaajuisilla toimilla ja 
naapurimaiden kanssa tehtävällä 
yhteistyöllä yhteisten haasteiden 
ratkaisemiseksi.

Tarkistus 5
Ehdotus päätökseksi

Liite – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

16. EU:n taloudellinen vauraus ja 
hyvinvointi perustuu sen luonnon 
pääomaan, kuten ekosysteemeihin, jotka 
tarjoavat keskeisiä hyödykkeitä ja 
palveluita aina hedelmällisestä maaperästä 
ja monipuolisesti käytettävistä metsistä 
tuottavaan maahan ja meriin, pohjavedestä 
ja puhtaasta ilmasta pölytykseen, tulvien 
torjuntaan ja ilmaston sääntelyyn sekä 

16. EU:n taloudellinen vauraus ja 
hyvinvointi perustuu sen luonnon 
pääomaan, kuten luonnollisiin ja 
maatalouskäytössä oleviin
ekosysteemeihin, jotka tarjoavat keskeisiä 
hyödykkeitä ja palveluita aina 
hedelmällisestä maaperästä ja 
monipuolisesti käytettävistä metsistä 
monipuolisesti käytettävään tuottavaan 
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suojeluun luonnon katastrofeja vastaan. 
Luonnon pääoman suojelemiseksi, 
säilyttämiseksi ja parantamiseksi on 
annettu runsaasti EU:n lainsäädäntöä, 
kuten vesipolitiikan puitedirektiivi, 
meristrategiapuitedirektiivi, ilmanlaatua 
koskeva ja siihen liittyvät direktiivit sekä 
luonto- ja lintudirektiivit. 
Ilmastonmuutokseen, teollisuuden 
päästöihin ja jätteeseen liittyvällä 
lainsäädännöllä voidaan vähentää myös 
niitä paineita, jotka kohdistuvat luonnon 
monimuotoisuuteen, kuten 
ekosysteemeihin, lajeihin ja 
luontotyyppeihin.

maahan kaikilla alueilla ja meriin, 
pohjavedestä ja puhtaasta ilmasta 
pölytykseen, tulvien torjuntaan ja ilmaston 
sääntelyyn sekä suojeluun luonnon 
katastrofeja vastaan. Luonnon pääoman 
suojelemiseksi, säilyttämiseksi ja 
parantamiseksi on annettu runsaasti EU:n 
lainsäädäntöä, kuten vesipolitiikan 
puitedirektiivi, meristrategiapuitedirektiivi, 
ilmanlaatua koskeva ja siihen liittyvät 
direktiivit sekä luonto- ja lintudirektiivit. 
Ilmastonmuutokseen, teollisuuden 
päästöihin ja jätteeseen liittyvällä 
lainsäädännöllä voidaan vähentää myös 
niitä paineita, jotka kohdistuvat luonnon 
monimuotoisuuteen, kuten 
ekosysteemeihin, lajeihin ja 
luontotyyppeihin.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Liite – 18 kohta

Komission teksti Tarkistus

18. Tähänastisista huomattavista 
vesipolitiikan puitedirektiiviin perustuvista 
ponnisteluista huolimatta tavoite siitä, että 
vesien ”hyvä ekologinen tila” saavutetaan 
vuoteen 2015 mennessä, toteutuu 
todennäköisesti ainoastaan noin 
53 prosentissa pintavesimuodostumista
EU:ssa. Lisäksi vallitsee riski siitä, että 
meristrategiapuitedirektiivin tavoite vesien 
hyvien tilan saavuttamisesta vuoteen 2020 
mennessä ei toteudu; tähän ovat syynä 
muun muassa jatkuva liikakalastus ja 
merien roskaantuminen Euroopassa. 
Vaikka EU:n ilmaan ja teollisuuspäästöihin 
liittyvä politiikka on auttanut vähentämään 
monenlaista pilaantumista, ekosysteemit 
kärsivät edelleen liiallisesta 
typpilaskeumasta ja otsonin aiheuttamasta 
pilaantumisesta, jotka johtuvat liikenteestä, 
tehomaataloudesta ja sähköntuotannosta 

18. Tähänastisista huomattavista 
vesipolitiikan puitedirektiiviin perustuvista 
ponnisteluista huolimatta tavoite siitä, että 
vesien ”hyvä ekologinen tila” saavutetaan 
vuoteen 2015 mennessä, toteutuu 
todennäköisesti ainoastaan noin 
53 prosentissa pintavesimuodostumista 
EU:ssa. Lisäksi vallitsee riski siitä, että 
meristrategiapuitedirektiivin tavoite vesien 
hyvien tilan saavuttamisesta vuoteen 2020 
mennessä ei toteudu; tähän ovat syynä 
muun muassa jatkuva liikakalastus ja 
merien roskaantuminen Euroopassa. 
Vaikka EU:n ilmaan ja teollisuuspäästöihin 
liittyvä politiikka on auttanut vähentämään 
monenlaista pilaantumista, ekosysteemit 
kärsivät edelleen liiallisesta 
typpilaskeumasta ja otsonin aiheuttamasta 
pilaantumisesta, jotka johtuvat liikenteestä, 
kestämättömistä maatalouskäytänteistä ja 
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peräisin olevista päästöistä. sähköntuotannosta peräisin olevista 
päästöistä.

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Liite – 19 kohta

Komission teksti Tarkistus

19. EU:n luonnon pääoman suojeleminen, 
säilyttäminen ja parantaminen edellyttää 
sen vuoksi myös sitä, että ongelmiin 
puututaan niiden lähteellä, muun muassa 
sisällyttämällä luonnon pääomaan liittyvät 
tavoitteet muihin politiikkoihin, 
varmistamalla, että politiikat ovat 
johdonmukaisia, ja luomalla yhteisiä 
hyötyjä. Näitä tavoitteita tuetaan 
ympäristönäkökohdilla, jotka sisältyvät 
komission ehdotuksiin erityisesti EU:n 
maatalous-, kalastus- ja koheesiopolitiikan 
uudistamiseksi, sekä ehdotuksilla EU:n 
talousarvion muuttamiseksi 
ympäristöystävällisemmäksi 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–
2020. Esimerkiksi maaseutualueiden 
vesiekosysteemien odotetaan hyötyvän 
siitä, että viljelijöille suoritettavat maksut 
liitetään vesipolitiikan puitedirektiivin 
vaatimusten noudattamiseen, kuten 
komission ehdotuksissa 
maatalouspolitiikan uudistamiseksi 
esitetään. Maatalouspolitiikan 
muuttaminen ympäristöystävällisemmäksi 
edistää myös satokasvien 
monipuolistamiseen liittyviä ympäristön 
kannalta suotuisia käytäntöjä, pysyvän 
nurmen suojelua sekä ekologisesti 
arvokkaiden maatalousmaiden 
määrittämistä ja ylläpitoa.

19. EU:n luonnon pääoman suojeleminen, 
säilyttäminen ja parantaminen edellyttää 
sen vuoksi myös sitä, että ongelmiin 
puututaan niiden lähteellä, muun muassa 
sisällyttämällä luonnon pääomaan liittyvät 
tavoitteet muihin politiikkoihin, 
varmistamalla, että politiikat ovat 
johdonmukaisia, ja luomalla yhteisiä 
hyötyjä. Ympäristönäkökohtia on 
sisällytetty erityisesti EU:n maatalous-, 
kalastus- ja koheesiopolitiikan 
uudistamisehdotuksiin, sekä ehdotuksiin
EU:n talousarvion muuttamiseksi 
ympäristöystävällisemmäksi 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–
2020, jossa olisi myös määrättävä 
asianmukaisesta talousarviosta näistä 
näkökohdista huolehtimiseksi. 
Maaseutualueiden vesiekosysteemien 
odotetaan hyötyvän vesipolitiikan 
puitedirektiivin lopullisesta saattamisesta 
osaksi kansallista lainsäädäntöä siten, 
että direktiivi pannaan yhdenvertaisesti 
täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa, kuten 
komission ehdotuksissa 
maatalouspolitiikan uudistamiseksi 
esitetään. Maatalouspolitiikan 
muuttaminen entisestään
ympäristöystävällisemmäksi edistää myös 
ympäristön kannalta suotuisia käytäntöjä 
suorien tukien ja maaseudun kehittämistä 
koskevien ohjelmien yhteydessä. Kestävän 
maatalouden olennaisena osana on 
tulevien sukupolvien kannalta 
vastuullinen toiminta, joka sekä säästää 
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luonnonvaroja että on tuottava.

Tarkistus 8
Ehdotus päätökseksi

Liite – 19 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a. Unionin maankäytössä on jo 
vuosikymmenien ajan edistetty 
biotooppien säilyttämistä ja 
monimuotoista kulttuurimaisemaa. 
Unionin maa- ja metsätaloudessa on 
viime vuosikymmeninä saatu aikaan 
lukuisia parannuksia sekä ympäristön 
että kaikkien merkittävien 
maatalouspäästöjen kannalta, mikä 
johtuu osittain tuotantomenetelmien 
tehostamisesta.

Tarkistus 9
Ehdotus päätökseksi

Liite – 22 kohta

Komission teksti Tarkistus

22. Maan huonontuminen, pirstaloituminen 
ja kestämätön käyttö EU:ssa vaarantavat 
useiden keskeisten ekosysteemipalvelujen 
tarjonnan, uhkaavat luonnon 
monimuotoisuutta ja lisäävät Euroopan 
haavoittuvuutta ilmastonmuutoksille ja 
luonnonkatastrofeille. Ne pahentavat myös 
maaperän huonontumista. Yli 
25 prosenttiin EU:n pinta-alasta vaikuttaa 
veden aiheuttama maaperän eroosio, joka 
vaarantaa maaperän toimintoja ja vaikuttaa 
makean veden laatuun. Myös maaperän 
pilaantuminen ja sen sulkeminen 
rakentamisella ovat jatkuvia ongelmia. Yli 
puolen miljoonan alueen eri puolilla EU:ta 
arvellaan olevan pilaantuneita, ja ennen 
kuin ne on yksilöity ja arvioitu, ne ovat 

22. Maan huonontuminen, pirstaloituminen 
ja kestämätön käyttö EU:ssa vaarantavat 
useiden keskeisten ekosysteemipalvelujen 
tarjonnan, uhkaavat luonnon 
monimuotoisuutta ja lisäävät Euroopan 
haavoittuvuutta ilmastonmuutoksille ja 
luonnonkatastrofeille. Ne pahentavat myös 
maaperän huonontumista. Yli 
25 prosenttiin EU:n pinta-alasta vaikuttaa 
veden aiheuttama maaperän eroosio, joka 
vaarantaa maaperän toimintoja ja vaikuttaa 
makean veden laatuun. Myös maaperän 
pilaantuminen ja sen sulkeminen 
rakentamisella ovat jatkuvia ongelmia. Yli 
puolen miljoonan alueen eri puolilla EU:ta 
arvellaan olevan pilaantuneita, ja ennen 
kuin ne on yksilöity ja arvioitu, ne ovat 
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voivat edelleen aiheuttaa mahdollisesti 
vakavia ympäristö- ja terveysriskejä. Joka 
vuosi otetaan käyttöön yli 1 000 km² maata 
asumis-, teollisuus-, liikenne- tai 
virkistystarkoituksiin. Näitä pitkän 
aikavälin muutossuuntauksia on vaikeaa tai 
kallista kääntää, ja niihin liittyy lähes aina 
kompromisseja erilaisten sosiaalisten, 
taloudellisten ja ympäristöön liittyvien 
tarpeiden välillä. Jäsenvaltioiden 
maankäytön suunnitteluun liittyvät 
päätökset olisi tehtävä suuremmassa 
määrin kestävän kehityksen mukaisesti.

voivat edelleen aiheuttaa mahdollisesti 
vakavia ympäristö- ja terveysriskejä. Joka 
vuosi otetaan käyttöön yli 1 000 km² maata 
asumis-, teollisuus-, liikenne- tai 
virkistystarkoituksiin. Näitä pitkän 
aikavälin muutossuuntauksia on vaikeaa tai 
kallista kääntää, ja niihin liittyy lähes aina 
kompromisseja erilaisten sosiaalisten, 
taloudellisten ja ympäristöön liittyvien 
tarpeiden välillä. Jäsenvaltioiden 
maankäytön suunnitteluun liittyvät 
päätökset olisi tehtävä suuremmassa 
määrin kestävän kehityksen mukaisesti.
Maaperän sulkeminen rakentamisella on 
alati paheneva ongelma, joten 
jäsenvaltioiden olisi sitouduttava 
toteuttamaan toimenpiteitä maankäytön 
vähentämiseksi ja säilyttämään maa-alat, 
joita käytetään elintarvikkeiden rehujen 
ja uusiutuvien raaka-aineiden tuotantoon.

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
Liite – 22 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a. Yhteensä 78 prosenttia unionin 
maapinta-alasta on maa- ja 
metsätalouskäytössä. Maa- ja metsätalous 
on siis edelleen tärkeässä roolissa 
luonnonvarojen ja kulttuurimaisemien 
vaalimisen kannalta, ja se on 
ennakkoedellytyksenä ihmisen muulle 
toiminnalle maaseutualueilla. Metsitys on 
merkittävässä roolissa maaperän 
sitomisen sekä ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen ja ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen kannalta, ja kestävä 
maatalous taas saattaa parantaa 
maaperän suojelua. Samalla olisi 
korostettava integroituja ja innovatiivisia 
maatalouskäytänteitä, kuten 
täsmätekniikkoja ja ekologista 
lähestymistapaa, ja erityistä huomiota 
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olisi kiinnitettävä maaperän 
hedelmällisyyden lisäämiseen muiden 
kuin kemiallisten lannoitteiden avulla ja 
satojen kestävään kasvuun. 

Tarkistus 11
Ehdotus päätökseksi

Liite – 23 kohta

Komission teksti Tarkistus

23. Jotta voidaan vähentää merkittävimpiä 
ihmisten aiheuttamia, maahan, maaperään 
ja muihin ekosysteemeihin kohdistuvia 
paineita Euroopassa, toteutetaan toimia sen 
varmistamiseksi, että kaikilla asiaan 
kuuluvilla tasoilla otetaan asianmukaisesti 
huomioon sekä ympäristö- että sosiaaliset 
ja taloudelliset vaikutukset. Rio+20–
huippukokouksessa vaadittiin maan 
huonontumisen kannalta neutraalia 
maailmaa. EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
olisi pohdittava, miten voidaan parhaiten 
toteuttaa tällainen sitoumus niiden 
toimivallan puitteissa sekä käsitellä 
maaperän laatuun liittyviä kysymyksiä 
sitovassa oikeudellisessa kehyksessä. 
Lisäksi on asetettava tavoitteet maan ja 
maaperän kestävää käyttöä varten.

23. Jotta voidaan vähentää merkittävimpiä 
ihmisten aiheuttamia, maahan, maaperään 
ja muihin ekosysteemeihin kohdistuvia 
paineita Euroopassa, toteutetaan 
kansallisella tasolla toimia sen 
varmistamiseksi, että kaikilla asiaan 
kuuluvilla tasoilla otetaan asianmukaisesti 
huomioon sekä ympäristö- että sosiaaliset 
ja taloudelliset vaikutukset. Rio+20–
huippukokouksessa vaadittiin maan 
huonontumisen kannalta neutraalia 
maailmaa. Tällainen velvoite voitaisiin 
täyttää parhaiten EU:n jäsenvaltioissa.

Maaperän laatua koskevat kysymykset 
voidaan ratkaista toissijaisuusperiaatteen 
vuoksi parhaiten EU:n jäsenvaltioiden 
tasolla sovellettavassa sitovassa 
oikeudellisessa järjestelmässä. Lisäksi on 
asetettava tavoitteet maan ja maaperän 
kestävää käyttöä varten.

Tarkistus 12
Ehdotus päätökseksi

Liite – 24 kohta
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Komission teksti Tarkistus

24. Vaikka typpi- ja fosforikuormitus 
EU:ssa on laskenut huomattavasti 
viimeisten 20 vuoden aikana, liialliset
ravinteiden päästöt vaikuttavat edelleen 
ilman ja veden laatuun ja niillä on kielteisiä 
vaikutuksia ekosysteemiin, mikä aiheuttaa 
suuria ongelmia ihmisten terveydelle. 
Erityisesti on kiireellisesti puututtava 
tehottomasta lannoitteiden hallinnasta ja 
riittämättömästä jäteveden käsittelystä 
johtuviin ammoniakin päästöihin, jotta 
voidaan merkittävästi vähentää ravinteiden 
päästöjä. Tarvitaan lisätoimia, joilla 
pyritään hallinnoimaan ravinnekiertoa 
kustannusten ja resurssien kannalta 
tehokkaammin ja parantamaan 
lannoitteiden käytön tehokkuutta. Tämä 
edellyttää sitä, että parannetaan EU:n 
ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa 
näiden haasteiden ratkaisemiseksi, 
tiukennetaan tarvittaessa standardeja ja 
käsitellään ravinnekiertoa osana 
kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa, 
jossa yhdistetään niitä EU:n nykyisiä 
politiikkoja, joilla voi olla merkitystä 
liiallisten ravinteiden päästöjen ja 
rehevöitymisen estämisessä.

24. Vaikka typpi- ja fosforikuormitus 
EU:ssa on laskenut huomattavasti 
viimeisten 20 vuoden aikana, merkittävät
ravinteiden päästöt vaikuttavat edelleen 
ilman ja veden laatuun ja niillä on kielteisiä 
vaikutuksia ekosysteemiin, mikä aiheuttaa 
suuria ongelmia ihmisten terveydelle. 
Erityisesti on puututtava luonnollisista 
prosesseista (lannoitteiden hallinnasta ja 
jäteveden käsittelystä) johtuviin 
ammoniakin päästöihin, jotta voidaan 
merkittävästi vähentää ravinteiden 
päästöjä. Tarvitaan lisätoimia, joilla 
pyritään hallinnoimaan ravinnekiertoa 
kustannusten ja resurssien kannalta 
tehokkaammin ja parantamaan 
lannoitteiden käytön tehokkuutta sekä 
kaupunkialueiden ja maaseudun alueiden 
kestävän ravintoaineiden kierrätyksen 
kannalta. Tämä edellyttää sitä, että 
investoidaan tutkimukseen ja parannetaan 
EU:n ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanoa näiden haasteiden 
ratkaisemiseksi, mukautetaan tarvittaessa 
standardeja ja käsitellään ravinnekiertoa 
osana kokonaisvaltaisempaa 
lähestymistapaa, jossa yhdistetään niitä 
Horisontti 2020 -ohjelman kaltaisia EU:n 
nykyisiä politiikkoja, joilla voi olla 
merkitystä liiallisten ravinteiden päästöjen 
ja rehevöitymisen estämisessä.

Tarkistus 13
Ehdotus päätökseksi

Liite – 26 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) maata hallinnoidaan kestävästi EU:ssa, 
maaperää suojellaan riittävästi ja 
pilaantuneiden alueiden kunnostaminen on 

(e) maata hallinnoidaan kestävästi EU:ssa, 
maaperää suojellaan riittävästi 
jäsenvaltioissa ja jäsenvaltioiden 
toteuttama pilaantuneiden alueiden 
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hyvässä vauhdissa; kunnostaminen on hyvässä vauhdissa;

Tarkistus 14
Ehdotus päätökseksi

Liite – 26 kohta – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) metsät ja niiden tarjoamat palvelut on 
suojeltu ja niiden kyky kestää 
ilmastonmuutosta ja metsäpaloja on 
parantunut.

(g) metsät ja niiden tarjoamat lukuisat
palvelut on suojeltu ja niitä hoidetaan 
kestävästi ja niiden kyky kestää 
ilmastonmuutosta ja metsäpaloja on 
parantunut, koska metsät ovat merkittäviä 
uusiutuvien raaka-aineiden lähteitä.

Tarkistus 15
Ehdotus päätökseksi

Liite – 26 kohta – 1 alakohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) pölytys pysyy tasoltaan hyvänä, ja 
lisäksi toteutetaan toimenpiteitä, joilla 
tuetaan ja edistetään mehiläisten 
terveyttä; tarvittaessa toteutetaan 
toimenpiteitä, joilla rajoitetaan sellaisten 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä, jotka 
tieteellisen riskianalyysin mukaan 
vaarantavat mehiläisyhdyskuntia.

Tarkistus 16
Ehdotus päätökseksi

Liite – 26 kohta – 2 alakohta – aa alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) toteutetaan täydentäviä toimenpiteitä 
biologista monimuotoisuutta edistävien 
maatalouden alojen ja etenkin 
mehiläistenhoidon suojelemiseksi, 
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edistämiseksi ja tukemiseksi;

Tarkistus 17
Ehdotus päätökseksi

Liite – 26 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) lisätään ponnisteluja maaperän eroosion 
vähentämiseksi ja maaperän orgaanisen 
aineen lisäämiseksi, pilaantuneiden 
alueiden kunnostamiseksi ja maankäytön 
näkökohtien sisällyttämiseksi 
koordinoituun päätöksentekoon, johon 
osallistuvat kaikki hallinnon tasot; tätä 
tuetaan asettamalla tavoitteet, jotka 
koskevat maata resurssina, sekä maaperän 
ja maankäytön suunnitteluun liittyvät 
tavoitteet;

(e) lisätään kansallisella tasolla 
ponnisteluja maaperän eroosion 
vähentämiseksi ja maaperän orgaanisen 
aineen lisäämiseksi muun muassa 
pitämällä yllä ja kehittämällä YMP:n 
maaseudun kehittämisen mukaisia 
hyväksi osoittautuneita maatalouden 
ympäristöohjelmia, pilaantuneiden 
alueiden kunnostamiseksi ja maankäytön 
näkökohtien sisällyttämiseksi 
koordinoituun päätöksentekoon, johon 
osallistuvat kaikki hallinnon tasot; tätä 
tuetaan asettamalla tavoitteet, jotka 
koskevat maata resurssina, sekä maaperän 
ja maankäytön suunnitteluun liittyvät 
tavoitteet; tehostetaan kansallisen tason 
toimenpiteitä maankäytön vähentämiseksi 
ja sellaisten maa-alojen säilyttämiseksi, 
joita käytetään elintarvikkeiden, rehujen 
ja uusiutuvien raaka-aineiden 
tuotantoon;

Tarkistus 18
Ehdotus päätökseksi

Liite – 26 kohta – 2 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) kehitetään ja pannaan täytäntöön 
EU:n uusi metsästrategia, jossa otetaan 
huomioon metsiin kohdistuvat erilaiset 
tarpeet ja niistä saatavat hyödyt ja jolla 
edistetään entistä strategisempaa 
lähestymistapaa metsien suojeluun ja 
parantamiseen.

Poistetaan.
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Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
Liite – 28 kohta

Komission teksti Tarkistus

28. Talouden kaikilla aloilla tarvitaan 
innovaatioita resurssitehokkuuden 
parantamiseksi tilanteessa, jossa 
luonnonvarojen hinnat nousevat, 
luonnonvarat käyvät niukemmiksi ja 
tarjonta on rajallista. Yritykset ovat 
innovaatioiden, myös ekoinnovaatioiden, 
ensisijaisia edistäjiä. Markkinat eivät 
kuitenkaan pääse tuloksiin yksin. 
Hallitusten toimet EU:n ja jäsenvaltioiden 
tasolla ovat välttämättömiä, jotta voidaan 
tarjota oikeanlaiset olosuhteet 
ekoinnovaatioille, edistää kestävien 
yritysten kehittämistä sekä teknologisia 
ratkaisuja ympäristöhaasteisiin.

28. Talouden kaikilla aloilla tarvitaan 
tutkimusta ja innovaatioita 
resurssitehokkuuden parantamiseksi 
tilanteessa, jossa luonnonvarojen hinnat 
nousevat, luonnonvarat käyvät 
niukemmiksi ja tarjonta on rajallista. 
Maatalouskoneiden alalla tarvitaan 
energiankulutusta koskevia innovaatioita, 
jotta voidaan parantaa 
energiatehokkuutta ja vähentää 
hiilidioksidipäästöjä, ja lisäksi on 
kannustettava maatilojen 
nykyaikaistamiseen, jotta voidaan ottaa 
käyttöön innovatiivisia menetelmiä ja 
tekniikkaa. Yritykset ovat innovaatioiden, 
myös ekoinnovaatioiden, ensisijaisia 
edistäjiä. Markkinat eivät kuitenkaan pääse 
tuloksiin yksin. Hallitusten toimet EU:n ja 
jäsenvaltioiden tasolla ovat välttämättömiä, 
jotta voidaan tarjota oikeanlaiset olosuhteet 
ekoinnovaatioille, edistää kestävien 
yritysten kehittämistä sekä teknologisia 
ratkaisuja ympäristöhaasteisiin.

Tarkistus 20
Ehdotus päätökseksi

Liite – 30 kohta

Komission teksti Tarkistus

30. EU:n ilmasto- ja energiapaketin 
soveltaminen täysimääräisesti on 
välttämätöntä, jotta saavutetaan vuodelle 
2020 asetetut tavoitteet ja voidaan luoda 
kilpailukykyinen vähähiilinen talous 
vuoteen 2050 mennessä. Vaikka EU on 

30. EU:n ilmasto- ja energiapaketin 
soveltaminen täysimääräisesti on 
välttämätöntä, jotta saavutetaan vuodelle 
2020 asetetut tavoitteet ja voidaan luoda 
kilpailukykyinen vähähiilinen talous 
vuoteen 2050 mennessä. Vaikka EU on 
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tällä hetkellä aikataulussa kotitalouksien 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä 
20 prosentilla vuoteen 1990 verrattuna 
vuoteen 2020 mennessä, 20 prosentin 
energiatehokkuustavoitteen saavuttaminen 
edellyttää huomattavasti nopeampia 
tehokkuusparannuksia. Tämä on tärkeää 
myös, kun otetaan huomioon jatkuvasti 
lisääntyvä energian kysyntä sekä jatkuva 
keskustelu siitä, tulisiko maata käyttää 
elintarvikkeiden vai bioenergian 
tuotantoon. Uuden 
energiatehokkuusdirektiivin odotetaan 
vaikuttavan tähän merkittävästi.

tällä hetkellä aikataulussa kotitalouksien 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä 
20 prosentilla vuoteen 1990 verrattuna 
vuoteen 2020 mennessä, 20 prosentin 
energiatehokkuustavoitteen saavuttaminen 
edellyttää huomattavasti nopeampia 
tehokkuusparannuksia. Tämä on tärkeää 
myös, kun otetaan huomioon jatkuvasti 
lisääntyvä energian kysyntä. Uuden 
energiatehokkuusdirektiivin odotetaan 
vaikuttavan tähän merkittävästi.

Tarkistus 21
Ehdotus päätökseksi

Liite – 32 kohta

Komission teksti Tarkistus

32. Kun teollisuudessa otetaan käyttöön 
parhaita käytettävissä olevia tekniikoita 
teollisuuden päästöjä koskevan direktiivin 
perusteella, voidaan parantaa resurssien 
käyttötapoja sekä vähentää päästöjä yli 
50 000 suuressa teollisuuslaitoksessa 
EU:ssa, mikä edistää merkittävästi 
innovatiivisten tekniikoiden kehittämistä, 
talouden muuttamista 
ympäristöystävällisemmäksi sekä toimialan 
kustannusten vähentämistä pitkällä 
aikavälillä.

32. Kun teollisuudessa otetaan käyttöön 
parhaita käytettävissä olevia tekniikoita 
teollisuuden päästöjä koskevan direktiivin 
perusteella, voidaan parantaa resurssien 
käyttötapoja sekä vähentää päästöjä yli 
50 000 suuressa teollisuuslaitoksessa 
EU:ssa, mikä edistää merkittävästi 
innovatiivisten tekniikoiden kehittämistä, 
talouden muuttamista 
ympäristöystävällisemmäksi sekä toimialan 
kustannusten vähentämistä pitkällä 
aikavälillä. Elintarvikekuljetuksista 
aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä voidaan 
myös vähentää merkittävästi kehittämällä 
tutkimusta, ottamalla käyttöön 
maataloustuotteiden lyhyitä 
toimitusketjuja ja avaamalla paikallisia 
markkinoita. Lyhyiden toimitusketjujen 
avulla kyetään takaamaan tuoreemmat ja 
terveellisemmät elintarvikkeet.



PE504.216v02-00 18/28 AD\930572FI.doc

FI

Tarkistus 22
Ehdotus päätökseksi

Liite – 35 kohta

Komission teksti Tarkistus

35. Jotta voidaan luoda puitteet toimille, 
joilla parannetaan 
resurssitehokkuusnäkohtia
kasvihuonekaasupäästöjä ja energiaa 
pidemmälle, asetetaan tavoitteet 
kulutuksen yleisten ympäristövaikutusten 
vähentämiselle erityisesti elintarvikkeiden, 
asumisen ja liikenteen aloilla. Nämä ovat 
yhdessä syynä lähes 80 prosenttiin 
kulutuksen ympäristövaikutuksista. 
Rio+20-konferenssissa tunnustettiin, että 
on tarpeen vähentää huomattavasti 
sadonkorjuun jälkeistä ja muuta 
elintarvikkeiden hävikkiä ja tuhlausta koko 
ruokatuotantoketjussa.

35. Jotta voidaan luoda puitteet toimille, 
joilla parannetaan 
resurssitehokkuusnäkökohtia
kasvihuonekaasupäästöjä ja energiaa 
pidemmälle, asetetaan tavoitteet 
kulutuksen yleisten ympäristövaikutusten 
vähentämiselle erityisesti elintarvikkeiden, 
hävikin vähentämisen, asumisen ja 
liikenteen aloilla. Nämä ovat yhdessä 
syynä lähes 80 prosenttiin kulutuksen 
ympäristövaikutuksista. Rio+20-
konferenssissa tunnustettiin, että on tarpeen 
vähentää huomattavasti sadonkorjuun 
jälkeistä ja muuta elintarvikkeiden 
hävikkiä ja tuhlausta koko 
ruokatuotantoketjussa. Tähän voidaan 
päästä tuottamalla elintarvikkeisiin
liittyvää lisäarvoa ja kehittämällä 
alueellista markkinointia sekä 
parantamalla logistiikkaa, kuljetuksia, 
varastointia ja pakkaamista. Kaikilla 
elintarvikeketjun osapuolilla, etenkin 
kauppiailla ja kuluttajilla, on oma 
roolinsa. Tähän sisältyy myös 
kohdennettu kuluttajavalistus ja 
kuluttajille tiedottaminen.

Tarkistus 23
Ehdotus päätökseksi

Liite – 39 kohta

Komission teksti Tarkistus

39. Resurssitehokkuuteen on puututtava 
ensisijaisesti myös vesihuollon alalla, jotta 
voidaan saavuttaa vesien hyvä tila. Vaikka 
kuivuus ja veden niukkuus vaikuttavat yhä 
useampiin Euroopan osiin, arviolta 20–

39. Resurssitehokkuuteen on puututtava 
ensisijaisesti myös vesihuollon alalla, jotta 
voidaan saavuttaa vesien hyvä tila. Vaikka 
kuivuus ja veden niukkuus vaikuttavat yhä 
useampiin Euroopan osiin, arviolta 20–
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40 prosenttia Euroopan käytettävissä 
olevasta vedestä tuhlataan edelleen 
esimerkiksi jakeluverkon vuotojen takia. 
Käytettävissä olevan mallintamisen 
mukaisesti vedenkäytön tehokkuudessa 
EU:ssa on vielä huomattavasti 
parantamisen varaa. Lisäksi kysynnän 
kasvun ja ilmastonmuutoksen vaikutusten 
odotetaan lisäävän Euroopan vesivaroihin 
kohdistuvia paineita merkittävästi. Tätä 
taustaa vasten Euroopan unionin ja 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimia sen 
varmistamiseksi, että vedenotossa 
noudatetaan käytettävissä olevien 
uusiutuvien vesivarojen rajoja vuoteen 
2020 mennessä; tähän sisältyy se, että 
parannetaan vedenkäytön tehokkuutta 
käyttämällä markkinaperusteisia 
mekanismeja, kuten vesivarojen 
hinnoittelua, jossa otetaan huomioon veden 
todellinen arvo. Edistymistä helpotetaan 
nopeuttamalla demonstrointia ja ottamalla 
käyttöön innovatiivisia teknologioita, 
järjestelmiä ja liiketoimintamalleja, jotka 
perustuvat vesialan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden strategiseen 
täytäntöönpanosuunnitelmaan.

40 prosenttia Euroopan käytettävissä 
olevasta vedestä tuhlataan edelleen 
esimerkiksi jakeluverkon vuotojen takia. 
Käytettävissä olevan mallintamisen 
mukaisesti vedenkäytön tehokkuudessa 
EU:ssa on vielä huomattavasti 
parantamisen varaa. Lisäksi kysynnän 
kasvun ja ilmastonmuutoksen vaikutusten 
odotetaan lisäävän Euroopan vesivaroihin 
kohdistuvia paineita merkittävästi. Tätä 
taustaa vasten Euroopan unionin ja 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimia sen 
varmistamiseksi, että vedenotossa 
noudatetaan käytettävissä olevien 
uusiutuvien vesivarojen rajoja vuoteen 
2020 mennessä; tähän sisältyy se, että 
parannetaan vedenkäytön tehokkuutta 
käyttämällä markkinaperusteisia 
mekanismeja, kuten vesivarojen 
hinnoittelua, jossa otetaan huomioon veden 
todellinen arvo. Edistymistä helpotetaan 
nopeuttamalla demonstrointia ja ottamalla 
käyttöön innovatiivisia teknologioita, 
järjestelmiä ja liiketoimintamalleja, jotka 
perustuvat vesialan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden sekä YMP:n 
uudistamista koskevan toisen pilarin 
mukaisen kilpailukykyisen ja kestävän 
maatalouden eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden strategiseen 
täytäntöönpanosuunnitelmaan.

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) annetaan lisäpontta julkisen ja 
yksityisen sektorin tutkimus- ja 
innovaatiotoimille, joita tarvitaan 
innovatiivisten teknologioiden, 
järjestelmien ja liiketoimintamallien 
käyttöönottoa varten; niillä nopeutetaan 
siirtymistä vähähiiliseen ja 

(c) annetaan lisäpontta julkisen ja 
yksityisen sektorin tutkimus- ja 
innovaatiotoimille, joita tarvitaan 
innovatiivisten teknologioiden, 
järjestelmien ja liiketoimintamallien 
käyttöönottoa varten; niillä nopeutetaan 
siirtymistä vähähiiliseen ja 
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resurssitehokkaaseen talouteen ja 
alennetaan siirtymisestä aiheutuvia 
kustannuksia; 

resurssitehokkaaseen talouteen, joka 
auttaa vähentämään elintarvikkeiden 
hävikkiä elintarvikeketjussa 50 prosentilla 
vuoteen 2025 mennessä, ja alennetaan 
siirtymisestä aiheutuvia kustannuksia; 

Tarkistus 25
Ehdotus päätökseksi

Liite – 50 kohta

Komission teksti Tarkistus

50. Ilmastonmuutos pahentaa 
ympäristöongelmia edelleen, koska se 
aiheuttaa pitkiä kuivia ja helteisiä kausia, 
tulvia, myrskyjä ja metsäpaloja sekä uusia 
ja vastustuskykyisempiä muotoja ihmisiä, 
eläimiä tai kasveja uhkaavista taudeista. 
Erityistoimilla olisi varmistettava, että EU 
on riittävässä määrin varautunut 
ilmastonmuutoksesta aiheutuviin paineisiin 
ja haasteisiin. Ympäristön, talouden ja 
yhteiskunnan kykyä sietää 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia olisi 
vahvistettava. Koska monet alat altistuvat 
aikaisempaa enemmän ilmastonmuutoksen 
vaikutuksille, on mukautumiseen ja 
katastrofien uhkien hallintaan liittyvät 
näkökohdat sisällytettävä entistä paremmin 
EU:n toimintapolitiikkoihin.

50. Ilmastonmuutos pahentaa 
ympäristöongelmia edelleen, koska se 
aiheuttaa pitkiä kuivia ja helteisiä kausia, 
tulvia, myrskyjä ja metsäpaloja sekä uusia 
ja vastustuskykyisempiä muotoja ihmisiä, 
eläimiä tai kasveja uhkaavista taudeista. 
Erityistoimilla olisi varmistettava, että EU 
on riittävässä määrin varautunut 
ilmastonmuutoksesta aiheutuviin paineisiin 
ja haasteisiin. Ympäristön, talouden ja 
yhteiskunnan kykyä sietää 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia olisi 
vahvistettava. Koska monet alat altistuvat 
aikaisempaa enemmän ilmastonmuutoksen 
vaikutuksille, on mukautumiseen ja 
katastrofien uhkien hallintaan liittyvät 
näkökohdat sisällytettävä entistä paremmin 
EU:n toimintapolitiikkoihin. Samalla on 
tärkeää huolehtia siitä, että kaikkein 
altistuvimpien alojen toimijat, kuten 
viljelijät, saavat yksityiskohtaisempia 
tietoja huonojen käytäntöjen 
aiheuttamista ilmastoriskeistä sekä 
mahdollisista sopeutumisratkaisuista.

Tarkistus 26
Ehdotus päätökseksi

Liite – 62 kohta

Komission teksti Tarkistus

62. Komissio siis auttaa jäsenvaltioita 
parantamaan säädösten noudattamista, 

62. Komissio siis auttaa jäsenvaltioita 
parantamaan säädösten noudattamista, 
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mutta sen lisäksi se varmistaa omalta 
osaltaan, että lainsäädäntö on tarkoitukseen 
soveltuvaa ja viimeisimmän tieteellisen 
tiedon mukaista. Tarkoituksena on, että 
riittävän selvät ja tarkat oikeudelliset 
velvollisuudet kirjataan asetuksiin, joilla on 
suoria ja mitattavissa olevia vaikutuksia ja 
joiden täytäntöönpanossa esiintyy 
vähemmän epäjohdonmukaisuuksia. 
Komissio lisää tulostaulujen ja muiden 
sellaisten keinojen käyttöä, joilla voidaan 
pitää kirjaa jäsenvaltioiden edistymisestä 
tiettyjen säädösten täytäntöönpanossa.

mutta sen lisäksi se varmistaa omalta 
osaltaan, että lainsäädäntö on 
oikeasuhteista, tarkoitukseen soveltuvaa ja 
viimeisimmän tieteellisen tiedon mukaista. 
Tarkoituksena on, että riittävän selvät ja 
tarkat oikeudelliset velvollisuudet kirjataan 
asetuksiin, joilla on suoria ja mitattavissa 
olevia vaikutuksia ja joiden 
täytäntöönpanossa esiintyy vähemmän 
epäjohdonmukaisuuksia. Komissio lisää 
tiedottamista ja tulostaulujen ja muiden 
sellaisten keinojen käyttöä, joilla voidaan 
pitää kirjaa jäsenvaltioiden edistymisestä 
tiettyjen säädösten täytäntöönpanossa sekä 
tiedottaa ympäristönsuojelun kannalta 
myönteisistä suuntauksista.

Tarkistus 27
Ehdotus päätökseksi

Liite – 63 kohta – 2 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) kehitetään eri toimijoiden välisiä 
ympäristön- ja luonnonsuojelua koskevia 
yhteistyöstrategioita ja kannustetaan 
vaihtamaan laajemmin tietoja hyväksi 
havaituista käytännöistä;

Tarkistus 28
Ehdotus päätökseksi

Liite – 63 kohta – 2 alakohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e b) arvioidaan säännöllisesti voimassa 
olevaa lainsäädäntöä, jotta voidaan 
varmistaa, että ympäristölainsäädännön 
mukaiset toimenpiteet ovat oikeasuhteisia, 
toteuttamiskelpoisia ja täsmällisesti 
kohdennettuja.
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Tarkistus 29
Ehdotus päätökseksi

Liite – 71 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) ympäristönsuojelun kannalta 
myönteisistä kehityssuunnista viestitään 
ja niitä koskevia tietoja levitetään.

Tarkistus 30
Ehdotus päätökseksi

Liite – 75 kohta

Komission teksti Tarkistus

75. Yksityissektoria, erityisesti pk-
yrityksiä, olisi myös rohkaistava 
hyödyntämään EU:n uuden 
rahoituskehyksen tarjoamia 
mahdollisuuksia vauhdittaa niiden 
osallistumista ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, 
erityisesti ekoinnovointitoimintojen ja 
uusien teknologioiden käyttöönoton osalta. 
Julkisen ja yksityisen sektorin yhteisiä 
ekoinnovointialoitteita olisi edistettävä 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden, 
kuten esimerkiksi vesialan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden, yhteydessä. 
Innovatiivisia rahoitusvälineitä koskevan 
uuden kehyksen kautta olisi helpotettava 
yksityissektorin mahdollisuuksia rahoittaa 
ympäristöinvestointeja, erityisesti luonnon 
monimuotoisuuteen ja 
ilmastonmuutokseen liittyviä 
investointeja. Euroopan yrityksiä olisi 
edelleen kannustettava julkaisemaan 
taloudellisessa raportoinnissaan enemmän 
ympäristötietoja kuin mitä voimassa 
olevassa EU:n lainsäädännössä säädetään.

75. Yksityissektoria, erityisesti pk-
yrityksiä, olisi myös rohkaistava 
hyödyntämään EU:n uuden 
rahoituskehyksen tarjoamia 
mahdollisuuksia vauhdittaa niiden 
osallistumista ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, 
erityisesti ekoinnovointitoimintojen ja 
uusien teknologioiden käyttöönoton osalta. 
Julkisen ja yksityisen sektorin yhteisiä 
ekoinnovointialoitteita olisi edistettävä 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden, 
kuten esimerkiksi vesialan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden sekä YMP:n 
uudistamista koskevan toisen pilarin 
mukaisen kilpailukykyisen ja kestävän 
maatalouden eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden, yhteydessä.
Innovatiivisia rahoitusvälineitä koskevan 
uuden kehyksen kautta olisi helpotettava 
yksityissektorin mahdollisuuksia rahoittaa 
ympäristöinvestointeja, erityisesti luonnon 
monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutoksen 
torjumiseen sekä maaperän suojelemiseen
liittyviä investointeja. Euroopan yrityksiä 
olisi edelleen kannustettava julkaisemaan 
taloudellisessa raportoinnissaan enemmän 
ympäristötietoja kuin mitä voimassa 
olevassa EU:n lainsäädännössä säädetään.
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Tarkistus 31

Ehdotus päätökseksi
Liite – 82 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ympäristölle haitalliset tuet poistetaan 
vaiheittain ja markkinapohjaisten 
välineiden, kuten verotuksen, hinnoittelun 
ja käyttömaksujen, käyttöä lisätään sekä 
laajennetaan ympäristöhyödykkeiden ja 
palvelujen markkinoita ottaen 
asianmukaisesti huomioon mahdolliset 
kielteiset sosiaaliset vaikutukset;

(a) maataloustukien ja julkisten 
hyödykkeiden toimittamisen välistä 
yhteyttä parannetaan ja 
markkinapohjaisten välineiden, kuten 
verotuksen, hinnoittelun ja 
käyttömaksujen, käyttöä lisätään sekä 
laajennetaan ympäristöhyödykkeiden ja 
palvelujen markkinoita ottaen 
asianmukaisesti huomioon mahdolliset 
kielteiset sosiaaliset vaikutukset;

Tarkistus 32
Ehdotus päätökseksi

Liite – 82 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) kehitetään vuoteen 2014 mennessä 
järjestelmä, jolla raportoidaan 
ympäristöön, erityisesti 
ilmastonmuutokseen ja luonnon 
monimuotoisuuteen, liittyvät menot ja 
seurataan niitä, ja sovelletaan tätä 
järjestelmää.

(e) kehitetään vuoteen 2014 mennessä 
arviointijärjestelmä, jolla raportoidaan 
ympäristöön, erityisesti 
ilmastonmuutokseen ja luonnon 
monimuotoisuuteen, liittyvät menot ja 
seurataan niitä, ja sovelletaan tätä 
järjestelmää.

Tarkistus 33
Ehdotus päätökseksi

Liite – 83 kohta

Komission teksti Tarkistus

83. Vaikka ympäristönsuojelun 
sisällyttäminen muihin EU:n 

83. Vaikka ympäristönsuojelun 
sisällyttäminen muihin EU:n 
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toimintapolitiikkoihin ja toimintoihin on 
ollut kirjattuna unionin perussopimukseen 
jo vuodesta 1997, Euroopan ympäristön 
tila kokonaisuudessaan osoittaa, että vaikka 
kehitys on joillakin aloilla ollut 
kunnioitettavaa, kaikkia kielteisiä 
suuntauksia ei kuitenkaan ole pystytty 
kääntämään. Useiden tämän ohjelman 
ensisijaisten tavoitteiden saavuttaminen 
edellyttää vielä syvempää ympäristö- ja 
ilmastonäkökohtien sisällyttämistä muihin 
politiikan osa-alueisiin sekä 
yhdenmukaisempia ja yhtenäisempiä 
toimintapoliittisia lähestymistapoja, joista 
saadaan monenkertaisia hyötyjä. Tämän 
pitäisi auttaa varmistamaan, että vaikeita 
kompromisseja käsitellään jo varhaisessa 
vaiheessa eikä vasta täytäntöönpanon 
yhteydessä ja että sellaisia vaikutuksia, 
joita ei voida välttää, yritetään hillitä 
tehokkaammin. Strategista 
ympäristövaikutusten arviointia koskeva 
direktiivi ja ympäristövaikutusten 
arviointia koskeva direktiivi ovat, jos niitä 
sovelletaan asianmukaisesti, tehokkaita 
välineitä sen varmistamiseksi, että 
ympäristönsuojeluvaatimukset sisällytetään 
niin suunnitelmiin ja ohjelmiin kuin 
hankkeisiinkin. Paikallisilla ja alueellisilla 
viranomaisilla, jotka ovat yleensä 
vastuussa maa- ja merialueiden käyttöä 
koskevista päätöksistä, on erityisen 
merkittävä tehtävä arvioitaessa 
ympäristövaikutuksia ja suojeltaessa, 
säilytettäessä ja parannettaessa 
luonnonvaroja sekä pyrittäessä 
parantamaan ilmastonmuutoksen 
vaikutusten ja luonnonkatastrofien 
sietokykyä.

toimintapolitiikkoihin ja toimintoihin on 
ollut kirjattuna unionin perussopimukseen 
jo vuodesta 1997, Euroopan ympäristön 
tila kokonaisuudessaan osoittaa, että vaikka 
kehitys on joillakin aloilla ollut 
kunnioitettavaa, kaikkia kielteisiä 
suuntauksia ei kuitenkaan ole pystytty 
kääntämään. Useiden tämän ohjelman 
ensisijaisten tavoitteiden saavuttaminen 
edellyttää vielä syvempää ympäristö- ja 
ilmastonäkökohtien sisällyttämistä muihin 
politiikan osa-alueisiin sekä 
yhdenmukaisempia ja yhtenäisempiä 
järjestelmällisiä toimintapoliittisia 
lähestymistapoja, joista saadaan 
monenkertaisia hyötyjä. Tämän pitäisi 
auttaa varmistamaan, että vaikeita 
kompromisseja käsitellään jo varhaisessa 
vaiheessa eikä vasta täytäntöönpanon 
yhteydessä ja että sellaisia vaikutuksia, 
joita ei voida välttää, yritetään hillitä 
tehokkaammin. Strategista 
ympäristövaikutusten arviointia koskeva 
direktiivi ja ympäristövaikutusten 
arviointia koskeva direktiivi ovat, jos niitä 
sovelletaan asianmukaisesti, tehokkaita 
välineitä sen varmistamiseksi, että 
ympäristönsuojeluvaatimukset sisällytetään 
niin suunnitelmiin ja ohjelmiin kuin 
hankkeisiinkin. Paikallisilla ja alueellisilla 
viranomaisilla, jotka ovat yleensä 
vastuussa maa- ja merialueiden käyttöä 
koskevista päätöksistä, on erityisen 
merkittävä tehtävä arvioitaessa 
ympäristövaikutuksia ja suojeltaessa, 
säilytettäessä ja parannettaessa 
luonnonvaroja sekä pyrittäessä 
parantamaan ilmastonmuutoksen 
vaikutusten ja luonnonkatastrofien 
sietokykyä.

Tarkistus 34
Ehdotus päätökseksi

Liite – 85 kohta
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Komission teksti Tarkistus

85. Tähän ohjelmaan sisältyy useita 
ensisijaisia tavoitteita, jotka on suunniteltu 
parantamaan politiikkojen yhdentämistä. 
Komissio on sisällyttänyt yhteisen 
maatalouspolitiikan, yhteisen 
kalastuspolitiikan, Euroopan laajuisten 
verkkojen ja koheesiopolitiikan 
uudistusehdotuksiin toimenpiteitä, joilla 
edistetään edelleen ympäristökysymysten 
ja kestävän kehityksen sisällyttämistä 
muihin politiikan osa-alueisiin. Jotta tämä 
ohjelma voisi onnistua, näillä politiikoilla 
olisi edelleen vaikutettava siihen, että 
ympäristöön liittyvät tavoitteet 
saavutetaan. Vastaavasti ensisijaisesti 
ympäristön parantamiseen tähtäävät toimet 
olisi suunniteltava niin, että ne hyödyttävät 
aina kun se on mahdollista myös muita 
toimintapolitiikkoja. Esimerkiksi 
ekosysteemien ennallistamiseen liittyvät 
toimet voidaan suunnata hyödyttämään 
luontotyyppejä ja lajeja sekä hiilidioksidin 
talteenottoon, samalla kun niillä 
parannetaan useille talouden sektoreille 
merkittävien ekosysteemipalvelujen 
tarjontaa, kuten pölyttämistä tai veden 
puhdistusta maatalouden tarpeisiin, tai 
vihreiden työpaikkojen luomista.

85. Tähän ohjelmaan sisältyy useita 
ensisijaisia tavoitteita, jotka on suunniteltu 
parantamaan entisestään politiikkojen 
yhdentämistä. Komissio on sisällyttänyt 
yhteisen maatalouspolitiikan, yhteisen 
kalastuspolitiikan, Euroopan laajuisten 
verkkojen ja koheesiopolitiikan 
uudistusehdotuksiin toimenpiteitä, joilla 
edistetään edelleen ympäristökysymysten 
ja kestävän kehityksen sisällyttämistä 
muihin politiikan osa-alueisiin. Jotta tämä 
ohjelma voisi onnistua, näillä politiikoilla 
olisi edelleen vaikutettava tuntuvammin
siihen, että ympäristöön liittyvät tavoitteet 
saavutetaan. Vastaavasti ensisijaisesti 
ympäristön parantamiseen tähtäävät toimet 
olisi suunniteltava niin, että ne hyödyttävät 
aina kun se on mahdollista myös muita 
toimintapolitiikkoja. Esimerkiksi 
ekosysteemien ennallistamiseen liittyvät 
toimet voidaan suunnata hyödyttämään 
luontotyyppejä ja lajeja sekä hiilidioksidin 
talteenottoon, samalla kun niillä 
parannetaan useille talouden sektoreille 
merkittävien ekosysteemipalvelujen 
tarjontaa, kuten pölyttämistä tai veden 
puhdistusta maatalouden tarpeisiin, tai 
vihreiden työpaikkojen luomista.

Tarkistus 35
Ehdotus päätökseksi

Liite – 86 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ympäristöön ja ilmastoon liittyvät 
täydentävät ehdot ja kannustimet 
sisällytetään EU:n ja jäsenvaltion tason 
poliittisiin aloitteisiin, mukaan lukien 
voimassa olevien politiikkojen tarkistukset 
ja uudistukset sekä uudet aloitteet;

(a) ympäristöön ja ilmastoon liittyvät 
täydentävät ehdot ja kannustimet 
sisällytetään täydellisemmin EU:n ja 
jäsenvaltion tason poliittisiin aloitteisiin, 
mukaan lukien voimassa olevien 
politiikkojen tarkistukset ja uudistukset 
sekä uudet aloitteet;
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Tarkistus 36
Ehdotus päätökseksi

Liite – 87 kohta

Komission teksti Tarkistus

87. EU on tiheään asuttu ja vuoteen 2020 
mennessä 80 prosenttia EU:n väestöstä 
asuu todennäköisesti kaupungeissa tai 
kaupunkien lähiympäristöissä. 
Kaupunkiympäristön tila vaikuttaa suoraan 
elämänlaatuun. Kaupunkien vaikutukset 
ulottuvat pitkälle niiden fyysisten rajojen 
yli, koska ne ovat voimakkaasti 
riippuvaisia kaupunkien lähiympäristöistä 
sekä maaseudusta ruuan, energian, tilan ja 
resurssien tarpeen tyydyttämiseksi sekä 
jätteiden sijoituspaikkoina.

87. EU on tiheään asuttu ja vuoteen 2020 
mennessä 80 prosenttia EU:n väestöstä 
asuu todennäköisesti kaupungeissa tai 
kaupunkien lähiympäristöissä. 
Kaupunkiympäristön tila vaikuttaa suoraan 
elämänlaatuun. Kaupunkien vaikutukset 
ulottuvat pitkälle niiden fyysisten rajojen 
yli, koska ne ovat voimakkaasti 
riippuvaisia kaupunkien lähiympäristöistä 
sekä maaseudusta ruuan, energian, tilan ja 
resurssien tarpeen tyydyttämiseksi sekä 
jätteiden sijoituspaikkoina. On siis 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
maaseutualueiden tilanteen edistämiseen 
sekä uusien työpaikkojen luomiseen 
maaseudulle.

Tarkistus 37
Ehdotus päätökseksi

Liite – 89 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

89 a. Unionin elintarviketurvapolitiikan 
olisi perustuttava kestävään maatalouteen 
ja oikeudenmukaiseen kauppaan. 
Ilmastonmuutos aiheuttaa luonnonvaroja 
koskevia paineita, sillä tarvitaan riittävästi 
elintarvikkeita alati kasvavalle väestölle, 
jonka kulutustottumukset ovat 
muutostilassa. Kolmansissa maissa 
ympäristönsuojelu ei ole riittävällä 
tasolla, ja niiden proteiinintuontia 
unioniin voitaisiin vähentää edistämällä 
proteiinintuotantoa unionissa. Euroopan 
unioni on sitoutunut kahden- ja 
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monenvälisten asianmukaisten ja 
lainsäädäntöön perustuvien 
ympäristösuojelutoimenpiteiden 
toteuttamiseen kyseisillä riskialueilla.



PE504.216v02-00 28/28 AD\930572FI.doc

FI

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko Yleinen unionin ympäristöalan toimintaohjelma vuoteen 2020 “Hyvä 
elämä maapallon resurssien rajoissa”

Viiteasiakirjat COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD)

Asiasta vastaava valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI
10.12.2012

Lausunnon antanut valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI
10.12.2012

Valmistelija
       Nimitetty (pvä)

Daciana Octavia Sârbu
6.2.2013

Valiokuntakäsittely 4.3.2013

Hyväksytty (pvä) 25.3.2013

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

32
0
4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Eric Andrieu, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, 
Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, 
Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, 
Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, 
George Lyon, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, 
Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, 
Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco 
Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz 
Wojciechowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Jean-Paul Gauzès, 
Christa Klaß, Astrid Lulling, Jacek Włosowicz, Milan Zver


