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Tarkistus 1
Karl-Heinz Florenz

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä tiedonantoa ja etenkin 
sitä, että tiedonannossa keskitytään 
bioottisista ja mineraalivaroista peräisin 
oleviin raaka-aineisiin ja talteenotettuihin 
raaka-aineisiin, painotetaan 
luonnonvarojen käytön tehostamista ja 
kierrätystä sekä tunnustetaan niin 
sanotun urbaanin kaivostoiminnan 
tärkeys raaka-aineiden hankinnassa ja 
kierrätyksessä, mukaan luettuna nk. 
upcycling; painottaa omana erillisenä 
kategorianaan uudelleenkäytön 
mahdollisuuksia tuotteiden elinkaaren 
pidentämiseksi ja kehottaa komissiota 
kehittämään uudelleenkäyttöä;

1. pitää myönteisenä tiedonantoa ja etenkin 
sitä, että tiedonannossa keskitytään raaka-
aineisiin ja talteenotettuihin raaka-aineisiin 
ja että siinä pyritään tarkastelemaan 
tämän laajan haasteen kaikkia kolmea 
periaatetta, jotka ovat oikeudenmukaisen 
ja kestävän tarjonnan varmistaminen 
hankittaessa raaka-aineita 
kansainvälisiltä markkinoilta, 
eurooppalaisista lähteistä saatavien 
raaka-aineiden kestävän tarjonnan 
tukeminen sekä luonnonvarojen käytön ja 
kierrätyksen tehostaminen;

Or. en

Tarkistus 2
Lucas Hartong

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä tiedonantoa ja etenkin 
sitä, että tiedonannossa keskitytään
bioottisista ja mineraalivaroista peräisin 
oleviin raaka-aineisiin ja talteenotettuihin 
raaka-aineisiin, painotetaan 
luonnonvarojen käytön tehostamista ja 
kierrätystä sekä tunnustetaan niin sanotun 
urbaanin kaivostoiminnan tärkeys raaka-
aineiden hankinnassa ja kierrätyksessä, 
mukaan luettuna nk. upcycling; painottaa 
omana erillisenä kategorianaan 
uudelleenkäytön mahdollisuuksia 

1. pitää myönteisenä tiedonantoa ja etenkin 
sitä, että tiedonannossa keskitytään 
bioottisista ja mineraalivaroista peräisin 
oleviin raaka-aineisiin ja talteenotettuihin 
raaka-aineisiin, painotetaan 
luonnonvarojen käytön tehostamista ja 
kierrätystä sekä tunnustetaan niin sanotun 
urbaanin kaivostoiminnan tärkeys raaka-
aineiden hankinnassa ja kierrätyksessä, 
mukaan luettuna nk. upcycling; painottaa 
omana erillisenä kategorianaan 
uudelleenkäytön mahdollisuuksia 
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tuotteiden elinkaaren pidentämiseksi ja 
kehottaa komissiota kehittämään 
uudelleenkäyttöä;

tuotteiden elinkaaren pidentämiseksi;

Or. nl

Tarkistus 3
Bas Eickhout

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä tiedonantoa ja etenkin 
sitä, että tiedonannossa keskitytään 
bioottisista ja mineraalivaroista peräisin 
oleviin raaka-aineisiin ja talteenotettuihin 
raaka-aineisiin, painotetaan 
luonnonvarojen käytön tehostamista ja 
kierrätystä sekä tunnustetaan niin sanotun 
urbaanin kaivostoiminnan tärkeys raaka-
aineiden hankinnassa ja kierrätyksessä, 
mukaan luettuna nk. upcycling; painottaa 
omana erillisenä kategorianaan 
uudelleenkäytön mahdollisuuksia 
tuotteiden elinkaaren pidentämiseksi ja 
kehottaa komissiota kehittämään 
uudelleenkäyttöä;

1. pitää myönteisenä tiedonantoa ja etenkin 
sitä, että tiedonannossa keskitytään 
bioottisista ja mineraalivaroista peräisin 
oleviin raaka-aineisiin ja talteenotettuihin 
raaka-aineisiin, painotetaan 
luonnonvarojen käytön tehostamista ja 
kierrätystä sekä tunnustetaan niin sanotun 
urbaanin kaivostoiminnan tärkeys raaka-
aineiden hankinnassa, uudelleenkäytössä
ja kierrätyksessä, mukaan luettuna nk. 
upcycling; painottaa omana erillisenä 
kategorianaan uudelleenkäytön 
mahdollisuuksia tuotteiden elinkaaren 
pidentämiseksi ja kehottaa komissiota 
kehittämään uudelleenkäyttöä;

Or. en

Tarkistus 4
Judith A. Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä tiedonantoa ja etenkin 
sitä, että tiedonannossa keskitytään 
bioottisista ja mineraalivaroista peräisin 
oleviin raaka-aineisiin ja talteenotettuihin 

1. pitää myönteisenä tiedonantoa ja etenkin 
sitä, että tiedonannossa keskitytään laaja-
alaisesti bioottisista ja mineraalivaroista 
peräisin oleviin raaka-aineisiin ja 
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raaka-aineisiin, painotetaan 
luonnonvarojen käytön tehostamista ja 
kierrätystä sekä tunnustetaan niin sanotun 
urbaanin kaivostoiminnan tärkeys raaka-
aineiden hankinnassa ja kierrätyksessä, 
mukaan luettuna nk. upcycling; painottaa 
omana erillisenä kategorianaan 
uudelleenkäytön mahdollisuuksia 
tuotteiden elinkaaren pidentämiseksi ja 
kehottaa komissiota kehittämään 
uudelleenkäyttöä;

talteenotettuihin raaka-aineisiin, 
painotetaan luonnonvarojen käytön 
tehostamista ja kierrätystä sekä 
tunnustetaan niin sanotun urbaanin 
kaivostoiminnan tärkeys raaka-aineiden 
hankinnassa ja kierrätyksessä, mukaan 
luettuna nk. upcycling; toteaa, että 
kierrätys johtaa usein raaka-aineen arvon 
alenemiseen ja että olisi syytä painottaa 
upcyclingia, jonka avulla talteenotettujen 
raaka-aineiden arvo nousisi; painottaa 
omana erillisenä kategorianaan 
uudelleenkäytön mahdollisuuksia 
tuotteiden elinkaaren pidentämiseksi ja 
kehottaa komissiota kehittämään 
uudelleenkäyttöä;

Or. en

Tarkistus 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä tiedonantoa ja etenkin 
sitä, että tiedonannossa keskitytään 
bioottisista ja mineraalivaroista peräisin 
oleviin raaka-aineisiin ja talteenotettuihin 
raaka-aineisiin, painotetaan 
luonnonvarojen käytön tehostamista ja 
kierrätystä sekä tunnustetaan niin sanotun 
urbaanin kaivostoiminnan tärkeys raaka-
aineiden hankinnassa ja kierrätyksessä, 
mukaan luettuna nk. upcycling; painottaa 
omana erillisenä kategorianaan 
uudelleenkäytön mahdollisuuksia 
tuotteiden elinkaaren pidentämiseksi ja 
kehottaa komissiota kehittämään 
uudelleenkäyttöä;

1. pitää myönteisenä tiedonantoa ja etenkin 
sitä, että tiedonannossa keskitytään 
bioottisista ja mineraalivaroista peräisin 
oleviin raaka-aineisiin ja talteenotettuihin 
raaka-aineisiin, painotetaan 
luonnonvarojen käytön tehostamista ja 
kierrätystä sekä tunnustetaan niin sanotun 
urbaanin kaivostoiminnan tärkeys raaka-
aineiden hankinnassa ja kierrätyksessä, 
mukaan luettuna nk. upcycling; painottaa 
omana erillisenä kategorianaan 
uudelleenkäytön mahdollisuuksia 
tuotteiden elinkaaren pidentämiseksi ja 
kehottaa komissiota kehittämään 
uudelleenkäyttöä erityisesti ekologisen 
muotoilun ja jätepolitiikan kautta;

Or. en
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Tarkistus 6
Riikka Manner

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä tiedonantoa ja etenkin 
sitä, että tiedonannossa keskitytään 
bioottisista ja mineraalivaroista peräisin 
oleviin raaka-aineisiin ja talteenotettuihin 
raaka-aineisiin, painotetaan 
luonnonvarojen käytön tehostamista ja 
kierrätystä sekä tunnustetaan niin sanotun 
urbaanin kaivostoiminnan tärkeys raaka-
aineiden hankinnassa ja kierrätyksessä, 
mukaan luettuna nk. upcycling; painottaa 
omana erillisenä kategorianaan 
uudelleenkäytön mahdollisuuksia 
tuotteiden elinkaaren pidentämiseksi ja 
kehottaa komissiota kehittämään 
uudelleenkäyttöä;

1. pitää myönteisenä tiedonantoa ja etenkin 
sitä, että tiedonannossa keskitytään 
bioottisista ja mineraalivaroista peräisin 
oleviin raaka-aineisiin ja talteenotettuihin 
raaka-aineisiin, painotetaan 
luonnonvarojen käytön tehostamista ja 
kierrätystä sekä tunnustetaan niin sanotun 
urbaanin kaivostoiminnan merkitys raaka-
aineiden hankinnassa ja kierrätyksessä, 
mukaan luettuna nk. upcycling; painottaa 
omana erillisenä kategorianaan 
uudelleenkäytön mahdollisuuksia 
tuotteiden elinkaaren pidentämiseksi ja 
kehottaa komissiota kehittämään 
uudelleenkäyttöä;

Or. fi

Tarkistus 7
Karl-Heinz Florenz

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää tärkeänä raaka-ainestrategian 
täsmällisen soveltamisalan selkeyttämistä; 
katsoo, että vaikka komission olisi 
tarkkailtava kaikkia luonnonvaroja 
koskevia haasteita, teollisuuden raaka-
aineisiin keskittyminen saattaisi olla 
järkevää tätä aloitetta koskevan 
tavoitteellisemman lähestymistavan 
aikaansaamiseksi;



AM\868777FI.doc 7/56 PE466.974v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 8
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. tähdentää, että etenkin raaka-
aineiden suhteen on äärimmäisen tärkeää 
luoda johdonmukainen politiikka, 
strateginen ja pitkäaikainen näkemys ja 
koordinoitu lähestymistapa kaikille 
asiaankuuluville toimijoille, erityisesti 
komission sisällä; 

Or. en

Tarkistus 9
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. korostaa, että lähestymistavan 
tarkentamiseksi tarvitaan lisää tietoja ja 
tutkimuksia, erityisesti jätevirtojen 
analysoimiseksi, mutta myös kierrätystä ja 
korvausta koskevien 
innovaatioteknologioiden 
mahdollisuuksien hyödyntämiseksi; 

Or. en

Tarkistus 10
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. pitää myönteisenä, että urbaanin 
kaivostoiminnan tärkeys raaka-aineiden 
hankinnan, kierrätyksen ja nk. upcycling-
toiminnan arvokkaana lähteenä; toteaa, 
että urbaanista kaivostoiminnasta 
tarvitaan kipeästi lisää tietoja, ja pyytää 
siksi komissiota arvioimaan erityisesti sen 
potentiaalia, mutta myös mahdollisia 
rajoitteita; painottaa omana erillisenä 
kategorianaan uudelleenkäytön 
mahdollisuuksia tuotteiden elinkaaren 
pidentämiseksi ja kehottaa komissiota 
kehittämään uudelleenkäyttöä;

Or. en

Tarkistus 11
Bas Eickhout

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pahoittelee kuitenkin, että komissio ei 
ole antanut ehdotuksia konkreettisiksi 
toimiksi, ja varoittaa, että ilman kyseisiä 
toimia on vaikea saavuttaa esitettyjä 
päämääriä;

Or. en

Tarkistus 12
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toistaa, että joitakin elinkaarensa 
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lopussa olevia tuotteita on käsiteltävä 
jätteenä silloinkin, kun ne aiotaan 
kierrättää tai jälleenkäyttää, mikä olisi 
suuri rasite ja lisäisi käsittelyn 
kustannuksia ja toimisi monissa 
tapauksissa esteenä resurssitehokkuuden 
parantamiselle; kehottaa komissiota 
ottamaan pikaisesti kantaa tähän asiaan 
lopullista jätettä koskevilla 
käytännöllisillä toimilla, joilla suitsitaan 
jätevirtoja EU:n tarkistetun 
jätepuitedirektiivin¹ mukaisesti; 
1 Direktiivi 2008/98/EY

Or. en

Tarkistus 13
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että alhaisemmat kulutustasot, 
jätemäärän kasvun ehkäiseminen ja 
jälleenkäyttö ovat avaintekijöitä 
siirryttäessä resurssitehokkaaseen 
talouteen;

Or. en

Tarkistus 14
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että maapallon väkiluvun 
kasvu, kulutuksen lisääntyminen ja EU:n 
talouskasvun tavoitteet tekevät entistäkin 
oleellisemmaksi vähentää talouskasvun 

Poistetaan.
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riippuvuutta raaka-aineiden käytöstä; 
vaatii näin ollen, että raaka-aineiden 
käytön vakauttamiseksi asetetaan 
vähennystavoitteita, ja ehdottaa EU:n 
vuosittaiseksi materiaalitehokkuuden 
tavoitteeksi kolmea prosenttia;

Or. it

Tarkistus 15
Lucas Hartong

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että maapallon väkiluvun 
kasvu, kulutuksen lisääntyminen ja EU:n 
talouskasvun tavoitteet tekevät entistäkin 
oleellisemmaksi vähentää talouskasvun 
riippuvuutta raaka-aineiden käytöstä; 
vaatii näin ollen, että raaka-aineiden 
käytön vakauttamiseksi asetetaan 
vähennystavoitteita, ja ehdottaa EU:n 
vuosittaiseksi materiaalitehokkuuden 
tavoitteeksi kolmea prosenttia;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 16
Karl-Heinz Florenz

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että maapallon väkiluvun 
kasvu, kulutuksen lisääntyminen ja EU:n 
talouskasvun tavoitteet tekevät entistäkin 
oleellisemmaksi vähentää talouskasvun 
riippuvuutta raaka-aineiden käytöstä; vaatii 
näin ollen, että raaka-aineiden käytön 

2. korostaa, että maapallon väkiluvun 
kasvu, kulutuksen lisääntyminen ja EU:n 
talouskasvun tavoitteet tekevät entistäkin 
oleellisemmaksi vähentää talouskasvun 
riippuvuutta raaka-aineiden käytöstä; vaatii 
näin ollen, että käyttöön otetaan vakaa ja 



AM\868777FI.doc 11/56 PE466.974v01-00

FI

vakauttamiseksi asetetaan 
vähennystavoitteita, ja ehdottaa EU:n 
vuosittaiseksi materiaalitehokkuuden 
tavoitteeksi kolmea prosenttia;

luotettava menetelmä, jolla voidaan 
asettaa (alakohtaiset) tehokkuustavoitteet 
raaka-aineiden käytön vakauttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 17
Julie Girling

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että maapallon väkiluvun 
kasvu, kulutuksen lisääntyminen ja EU:n 
talouskasvun tavoitteet tekevät entistäkin 
oleellisemmaksi vähentää talouskasvun 
riippuvuutta raaka-aineiden käytöstä; 
vaatii näin ollen, että raaka-aineiden
käytön vakauttamiseksi asetetaan 
vähennystavoitteita, ja ehdottaa EU:n 
vuosittaiseksi materiaalitehokkuuden 
tavoitteeksi kolmea prosenttia;

2. korostaa, että maapallon väkiluvun 
kasvu, kulutuksen lisääntyminen ja EU:n 
talouskasvun tavoitteet ovat lisänneet 
painetta luonnonvaroja ja raaka-aineita 
kohtaan; vaatii siksi lisäämään 
ponnisteluja näiden materiaalien 
kestävän käytön ja säilyttämisen puolesta; 
vaatii myös, että komissio kehittää 
luotettavan menetelmän 
resurssitehokkuuden mittaamiseksi ja 
valvomiseksi;

Or. en

Tarkistus 18
Bas Eickhout

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että maapallon väkiluvun 
kasvu, kulutuksen lisääntyminen ja EU:n 
talouskasvun tavoitteet tekevät entistäkin 
oleellisemmaksi vähentää talouskasvun 
riippuvuutta raaka-aineiden käytöstä; vaatii 
näin ollen, että raaka-aineiden käytön 
vakauttamiseksi asetetaan 

2. korostaa, että maapallon väkiluvun 
kasvu, kulutuksen lisääntyminen ja EU:n 
talouskasvun tavoitteet tekevät entistäkin 
oleellisemmaksi vähentää talouskasvun 
riippuvuutta raaka-aineiden käytöstä; vaatii 
näin ollen, että raaka-aineiden käytön 
vähentämiseksi asetetaan tavoitteita, ja 
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vähennystavoitteita, ja ehdottaa EU:n 
vuosittaiseksi materiaalitehokkuuden 
tavoitteeksi kolmea prosenttia;

ehdottaa EU:n vuosittaiseksi 
materiaalitehokkuuden tavoitteeksi kolmen 
prosentin vähennystä kaivostoiminnalla 
saatujen raaka-aineiden käyttöön; katsoo, 
että tämän tavoitteen lähestymistä ja 
tukipolitiikan täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa olisi seurattava 
eurooppalaisella ohjausjaksolla, joka on 
jäsenvaltioiden budjetti- ja 
rakennepolitiikan koordinointiin ja 
seurantaan tarkoitettu 
ilmoitusjärjestelmä;

Or. en

Tarkistus 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että maapallon väkiluvun 
kasvu, kulutuksen lisääntyminen ja EU:n 
talouskasvun tavoitteet tekevät entistäkin 
oleellisemmaksi vähentää talouskasvun 
riippuvuutta raaka-aineiden käytöstä; vaatii 
näin ollen, että raaka-aineiden käytön 
vakauttamiseksi asetetaan 
vähennystavoitteita, ja ehdottaa EU:n 
vuosittaiseksi materiaalitehokkuuden 
tavoitteeksi kolmea prosenttia;

2. korostaa, että maapallon väkiluvun 
kasvu, kulutuksen lisääntyminen ja EU:n 
talouskasvun tavoitteet tekevät entistäkin 
oleellisemmaksi vähentää talouskasvun 
riippuvuutta uusien raaka-aineiden 
käytöstä; vaatii näin ollen, että uusien 
raaka-aineiden käytön vakauttamiseksi 
asetetaan vähennystavoitteita, ja ehdottaa 
EU:n vuosittaiseksi materiaalitehokkuuden 
tavoitteeksi kolmea prosenttia; tunnustaa, 
että tiedonannon kolmea periaatetta 
tarvitaan tulevaisuudessa kasvavan 
raaka-aineiden kysynnän vuoksi, mutta 
ehdottaa, että periaatteiden välillä 
otettaisiin käyttöön selkeä 
tärkeysjärjestys, jossa tehokkuus ja 
kierrätys asetettaisiin etusijalle, 
seuraavaksi tulisi EU:n kaivostoiminnan 
kestävä kehitys ja viimeisenä kolmansista 
maista hankittavien raaka-aineiden 
oikeudenmukainen ja kestävä saanti; 

Or. en
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Tarkistus 20
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että maapallon väkiluvun 
kasvu, kulutuksen lisääntyminen ja EU:n 
talouskasvun tavoitteet tekevät entistäkin 
oleellisemmaksi vähentää talouskasvun 
riippuvuutta raaka-aineiden käytöstä; vaatii 
näin ollen, että raaka-aineiden käytön 
vakauttamiseksi asetetaan 
vähennystavoitteita, ja ehdottaa EU:n 
vuosittaiseksi materiaalitehokkuuden 
tavoitteeksi kolmea prosenttia;

2. korostaa, että maapallon väkiluvun 
kasvu, kulutuksen lisääntyminen ja EU:n 
talouskasvun tavoitteet tekevät entistäkin 
oleellisemmaksi vähentää talouskasvun 
riippuvuutta raaka-aineiden käytöstä; 
kehottaa komissiota kehittämään 
luotettavan menetelmän, jolla mitataan 
resurssien käytön tehokkuutta;

Or. es

Tarkistus 21
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että maapallon väkiluvun 
kasvu, kulutuksen lisääntyminen ja EU:n 
talouskasvun tavoitteet tekevät entistäkin 
oleellisemmaksi vähentää talouskasvun 
riippuvuutta raaka-aineiden käytöstä; vaatii 
näin ollen, että raaka-aineiden käytön 
vakauttamiseksi asetetaan 
vähennystavoitteita, ja ehdottaa EU:n 
vuosittaiseksi materiaalitehokkuuden 
tavoitteeksi kolmea prosenttia;

2. korostaa, että maapallon väkiluvun 
kasvu, kulutuksen lisääntyminen ja EU:n 
talouskasvun tavoitteet tekevät entistäkin 
oleellisemmaksi vähentää talouskasvun 
riippuvuutta raaka-aineiden käytöstä; 
korostaa, että tehokkaan raaka-
ainepolitiikan on oltava osa yhtenäistä 
lähestymistapaa, jossa hyödynnetään 
parhaita kohtia Euroopan 
ympäristölainsäädännöstä, jolla 
säännellään resurssien tehokkuutta 
monilla aloilla; korostaa myös, että 
resurssitehokkuudelle on saatava selkeä 
määritelmä, jolla on tieteellinen perusta;
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Or. it

Tarkistus 22
Richard Seeber

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että maapallon väkiluvun 
kasvu, kulutuksen lisääntyminen ja EU:n 
talouskasvun tavoitteet tekevät entistäkin 
oleellisemmaksi vähentää talouskasvun 
riippuvuutta raaka-aineiden käytöstä; vaatii 
näin ollen, että raaka-aineiden käytön 
vakauttamiseksi asetetaan 
vähennystavoitteita, ja ehdottaa EU:n 
vuosittaiseksi materiaalitehokkuuden 
tavoitteeksi kolmea prosenttia;

2. korostaa, että maapallon väkiluvun 
kasvu, kulutuksen lisääntyminen ja EU:n 
talouskasvun tavoitteet tekevät entistäkin 
oleellisemmaksi vähentää talouskasvun 
riippuvuutta raaka-aineiden käytöstä; 
kehottaa komissiota laatimaan tehokkaan 
menetelmän resurssitehokkuuden 
arvioimiseen ja tutkimaan 
mahdollisuuksia parantaa 
resurssitehokasta Eurooppaa koskevaa 
lippulaiva-aloitettaan, jotta helpotettaisiin 
vertailua muiden maiden teollisuuteen ja 
asetettaisiin tavoitteita Euroopan raaka-
ainetehokkuuden parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 23
Salvatore Tatarella

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että maapallon väkiluvun 
kasvu, kulutuksen lisääntyminen ja EU:n 
talouskasvun tavoitteet tekevät entistäkin 
oleellisemmaksi vähentää talouskasvun 
riippuvuutta raaka-aineiden käytöstä; vaatii 
näin ollen, että raaka-aineiden käytön 
vakauttamiseksi asetetaan 
vähennystavoitteita, ja ehdottaa EU:n 
vuosittaiseksi materiaalitehokkuuden 

2. korostaa, että maapallon väkiluvun 
kasvu, kulutuksen lisääntyminen ja EU:n 
talouskasvun tavoitteet tekevät entistäkin 
oleellisemmaksi vähentää talouskasvun 
riippuvuutta raaka-aineiden käytöstä;
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tavoitteeksi kolmea prosenttia;

Or. en

Tarkistus 24
Lucas Hartong

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota tutkimaan, 
voitaisiinko raaka-aineille luoda arvo-
asteikko sen varmistamiseksi, että raaka-
aineiden käytöstä saadaan 
mahdollisimman suuri lisäarvo 
ympäristöä vaarantamatta; kehottaa 
komissiota kartoittamaan samoista raaka-
aineista käytävää kilpailua sekä 
puuttumaan sellaiseen raaka-aineiden 
käyttöön, joka ei ole välttämätöntä;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 25
Karl-Heinz Florenz

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota tutkimaan, 
voitaisiinko raaka-aineille luoda arvo-
asteikko sen varmistamiseksi, että raaka-
aineiden käytöstä saadaan 
mahdollisimman suuri lisäarvo 
ympäristöä vaarantamatta; kehottaa 
komissiota kartoittamaan samoista raaka-
aineista käytävää kilpailua sekä 
puuttumaan sellaiseen raaka-aineiden 
käyttöön, joka ei ole välttämätöntä;

3. kehottaa kaikkia toimijoita lisäämään 
tietoisuutta raaka-aineiden käyttöä 
koskevasta kilpailusta ja katsoo, että 
mahdollisimman suuren lisäarvon 
saaminen raaka-aineiden käytöstä 
ympäristöä vaarantamatta voisi olla yksi 
tapa ratkoa tulevaisuuden haasteita;
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Or. en

Tarkistus 26
Julie Girling

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota tutkimaan, 
voitaisiinko raaka-aineille luoda arvo-
asteikko sen varmistamiseksi, että raaka-
aineiden käytöstä saadaan 
mahdollisimman suuri lisäarvo 
ympäristöä vaarantamatta; kehottaa 
komissiota kartoittamaan samoista raaka-
aineista käytävää kilpailua sekä 
puuttumaan sellaiseen raaka-aineiden 
käyttöön, joka ei ole välttämätöntä;

3. kehottaa komissiota tuottamaan raaka-
aineiden arvoasteikosta taulukon, johon 
sisältyvät muun muassa omistajuus, 
kilpailu, saatavuus, käytettävyys ja 
ympäristövaikutukset;

Or. en

Tarkistus 27
Judith A. Merkies

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota tutkimaan, 
voitaisiinko raaka-aineille luoda arvo-
asteikko sen varmistamiseksi, että raaka-
aineiden käytöstä saadaan mahdollisimman 
suuri lisäarvo ympäristöä vaarantamatta; 
kehottaa komissiota kartoittamaan samoista 
raaka-aineista käytävää kilpailua sekä 
puuttumaan sellaiseen raaka-aineiden 
käyttöön, joka ei ole välttämätöntä;

3. kehottaa komissiota tutkimaan, 
voitaisiinko raaka-aineille luoda arvo-
asteikko, ja käymään laaja-alaista 
keskustelua siitä, miten raaka-aineiden 
käytöstä saadaan mahdollisimman suuri 
lisäarvo ympäristöä vaarantamatta; 
kehottaa komissiota kartoittamaan samoista 
raaka-aineista käytävää kilpailua sekä 
puuttumaan sellaiseen raaka-aineiden 
käyttöön, joka ei ole välttämätöntä;

Or. en
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Tarkistus 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota tutkimaan, 
voitaisiinko raaka-aineille luoda arvo-
asteikko sen varmistamiseksi, että raaka-
aineiden käytöstä saadaan mahdollisimman 
suuri lisäarvo ympäristöä vaarantamatta; 
kehottaa komissiota kartoittamaan samoista 
raaka-aineista käytävää kilpailua sekä 
puuttumaan sellaiseen raaka-aineiden 
käyttöön, joka ei ole välttämätöntä;

3. kehottaa komissiota tutkimaan, 
voitaisiinko raaka-aineille luoda arvo-
asteikko sen varmistamiseksi, että raaka-
aineiden käytöstä saadaan mahdollisimman 
suuri lisäarvo ympäristöä vaarantamatta; 
kehottaa komissiota kartoittamaan samoista 
raaka-aineista käytävää kilpailua sekä 
puuttumaan sellaiseen raaka-aineiden 
käyttöön, joka ei ole välttämätöntä ja jossa 
keskitytään erityisesti raaka-aineisiin;
katsoo, että kartoituksen yhteydessä olisi 
kriittisten aineiden toimituspuolen 
rajoitusten lisäksi käsiteltävä myös eri 
aineiden kysynnän kehityksessä 
tapahtuvia muutoksia, jotka johtuvat 
teknologian, kulutuksen ja tuotannon 
muuttumisesta, jotta vastaisuudessa 
vältettäisiin pullonkauloja ja 
investoitaisiin tarvittaessa korvaaviin 
aineisiin; katsoo, että kyseisten tietojen 
olisi tulevaisuudessa ohjattava komission 
innovointitoimien suuntaa;

Or. en

Tarkistus 29
Riikka Manner

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota tutkimaan, 
voitaisiinko raaka-aineille luoda arvo-
asteikko sen varmistamiseksi, että raaka-

3. kehottaa komissiota tutkimaan, 
voitaisiinko raaka-aineille luoda arvo-
asteikko sen varmistamiseksi, että raaka-
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aineiden käytöstä saadaan mahdollisimman 
suuri lisäarvo ympäristöä vaarantamatta; 
kehottaa komissiota kartoittamaan samoista 
raaka-aineista käytävää kilpailua sekä 
puuttumaan sellaiseen raaka-aineiden 
käyttöön, joka ei ole välttämätöntä;

aineiden käytöstä saadaan mahdollisimman 
suuri lisäarvo ympäristöä vaarantamatta; 
kehottaa komissiota kartoittamaan samoista 
raaka-aineista käytävää kilpailua sekä 
puuttumaan sellaiseen raaka-aineiden 
käyttöön, joka ei ole välttämätöntä;
kehottaa komissiota jatkamaan 
Euroopalle kriittisten raaka-aineiden 
kartoitusta ja tutkimaan, missä määrin 
pystytään hyödyntämään eurooppalaisia 
mineraaliesiintymiä sekä huomioimaan, 
että niiden hyödyntäminen kestävällä 
tavalla vähentäisi raaka-aineiden 
tuontitarvetta kolmansista maista;

Or. fi

Tarkistus 30
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota keräämään, 
analysoimaan ja julkaisemaan tietoja 
raaka-aineiden ja talteenotettujen 
aineiden saatavuudesta, 
käyttömahdollisuuksista ja kaupallisesta 
vaihdosta EU:n tasolla; katsoo lisäksi, 
että tietoja olisi kerättävä siten, että 
aineiden ominaisuuksista, 
korvausvaihtoehdoista, tehokkaimmasta 
käytöstä ja parhaiden käytäntöjen 
vaihdosta voidaan tehdä vertailuja;

Or. en

Tarkistus 31
Lucas Hartong

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että on tärkeää kehittää ja 
edistää raaka-aineiden elinkaariajattelua 
ja toteuttaa sitä käytännössä ja varmistaa 
näin raaka-aineiden mahdollisimman 
korkea laatu ja pidentää niiden 
elinkaarta; painottaa, että tarvitaan 
indikaattoreita mittaamaan raaka-
aineiden tehokasta käyttöä, ja pitää sen 
vuoksi tärkeänä, että ekologista 
suunnittelua koskeva direktiivi pannaan 
täysimääräisesti täytäntöön;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 32
Julie Girling

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että on tärkeää kehittää ja 
edistää raaka-aineiden elinkaariajattelua ja 
toteuttaa sitä käytännössä ja varmistaa 
näin raaka-aineiden mahdollisimman 
korkea laatu ja pidentää niiden 
elinkaarta; painottaa, että tarvitaan 
indikaattoreita mittaamaan raaka-
aineiden tehokasta käyttöä, ja pitää sen 
vuoksi tärkeänä, että ekologista 
suunnittelua koskeva direktiivi pannaan
täysimääräisesti täytäntöön;

4. korostaa, että on tärkeää kehittää ja 
edistää raaka-aineiden elinkaariajattelua, ja 
painottaa, että ekologista suunnittelua 
koskeva direktiivi on pantava
täysimääräisesti täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 33
Bas Eickhout

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että on tärkeää kehittää ja 
edistää raaka-aineiden elinkaariajattelua ja 
toteuttaa sitä käytännössä ja varmistaa näin 
raaka-aineiden mahdollisimman korkea 
laatu ja pidentää niiden elinkaarta; 
painottaa, että tarvitaan indikaattoreita 
mittaamaan raaka-aineiden tehokasta 
käyttöä, ja pitää sen vuoksi tärkeänä, että 
ekologista suunnittelua koskeva direktiivi 
pannaan täysimääräisesti täytäntöön;

4. korostaa, että on tärkeää kehittää ja 
edistää raaka-aineiden elinkaariajattelua ja 
toteuttaa sitä käytännössä ja varmistaa näin 
raaka-aineiden mahdollisimman korkea 
laatu ja pidentää niiden elinkaarta; 
painottaa, että tarvitaan indikaattoreita 
mittaamaan raaka-aineiden tehokasta 
käyttöä, ja pitää sen vuoksi tärkeänä, että 
ekologista suunnittelua koskeva direktiivi 
pannaan täysimääräisesti täytäntöön
laajentaen sen piiriä 
resurssitehokkuuteen ja muihin 
energiatehokkuuden ulkopuolisiin 
ympäristövaikutuksiin; kehottaa lisäksi 
tekemään kierrätyksestä pakollista ja 
ottamaan resursseja koskevat vaatimukset 
mukaan kaikkiin täytäntöönpanotoimiin 
vuodesta 2013 alkaen; 

Or. en

Tarkistus 34
Judith A. Merkies

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että on tärkeää kehittää ja 
edistää raaka-aineiden elinkaariajattelua ja 
toteuttaa sitä käytännössä ja varmistaa näin 
raaka-aineiden mahdollisimman korkea 
laatu ja pidentää niiden elinkaarta; 
painottaa, että tarvitaan indikaattoreita 
mittaamaan raaka-aineiden tehokasta 
käyttöä, ja pitää sen vuoksi tärkeänä, että 
ekologista suunnittelua koskeva direktiivi 
pannaan täysimääräisesti täytäntöön;

4. korostaa, että on tärkeää kehittää ja 
edistää raaka-aineiden elinkaariajattelua ja 
toteuttaa sitä käytännössä ja varmistaa näin 
raaka-aineiden mahdollisimman korkea 
laatu ja pidentää niiden elinkaarta; 
painottaa, että tarvitaan indikaattoreita 
mittaamaan raaka-aineiden tehokasta 
käyttöä;

Or. en
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Tarkistus 35
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että on tärkeää kehittää ja 
edistää raaka-aineiden elinkaariajattelua ja 
toteuttaa sitä käytännössä ja varmistaa näin 
raaka-aineiden mahdollisimman korkea 
laatu ja pidentää niiden elinkaarta; 
painottaa, että tarvitaan indikaattoreita 
mittaamaan raaka-aineiden tehokasta 
käyttöä, ja pitää sen vuoksi tärkeänä, että 
ekologista suunnittelua koskeva direktiivi 
pannaan täysimääräisesti täytäntöön;

4. korostaa, että on tärkeää kehittää ja 
edistää raaka-aineiden elinkaariajattelua ja 
toteuttaa sitä käytännössä ja varmistaa näin 
raaka-aineiden mahdollisimman korkea 
laatu ja pidentää niiden elinkaarta; 
painottaa, että tarvitaan indikaattoreita 
mittaamaan raaka-aineiden tehokasta 
käyttöä ja yksilöimään raaka-aineiden 
erottelusta ja käytöstä aihetuvat 
ympäristövaikutukset, ja pitää sen vuoksi 
tärkeänä, että ekologista suunnittelua 
koskeva direktiivi pannaan täysimääräisesti 
täytäntöön ja laajennetaan koskemaan 
resurssitehokkuutta; 

Or. en

Tarkistus 36
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että on tärkeää kehittää ja 
edistää raaka-aineiden elinkaariajattelua 
ja toteuttaa sitä käytännössä ja varmistaa 
näin raaka-aineiden mahdollisimman 
korkea laatu ja pidentää niiden 
elinkaarta; painottaa, että tarvitaan
indikaattoreita mittaamaan raaka-aineiden 
tehokasta käyttöä, ja pitää sen vuoksi 
tärkeänä, että ekologista suunnittelua 
koskeva direktiivi pannaan täysimääräisesti 
täytäntöön;

4. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
tuotteiden laadun parantaminen, jotta 
resurssien käyttö olisi tehokkaampaa, 
ottaa käyttöön indikaattoreita mittaamaan 
raaka-aineiden tehokasta käyttöä, ja 
huolehtia siitä, että ekologista suunnittelua 
koskeva direktiivi pannaan täysimääräisesti 
täytäntöön;

Or. es
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Tarkistus 37
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että on tärkeää kehittää ja 
edistää raaka-aineiden elinkaariajattelua ja 
toteuttaa sitä käytännössä ja varmistaa näin
raaka-aineiden mahdollisimman korkea 
laatu ja pidentää niiden elinkaarta; 
painottaa, että tarvitaan indikaattoreita 
mittaamaan raaka-aineiden tehokasta 
käyttöä, ja pitää sen vuoksi tärkeänä, että 
ekologista suunnittelua koskeva direktiivi 
pannaan täysimääräisesti täytäntöön;

4. korostaa, että on tärkeää kehittää ja 
edistää raaka-aineiden elinkaariajattelua ja 
toteuttaa sitä käytännössä ja varmistaa näin 
raaka-aineiden mahdollisimman korkea 
laatu ja pidentää niiden elinkaarta; 
painottaa, että tarvitaan indikaattoreita 
mittaamaan raaka-aineiden tehokasta 
käyttöä, ja pitää sen vuoksi tärkeänä, että 
ekologista suunnittelua koskeva direktiivi 
pannaan täysimääräisesti täytäntöön; 
korostaa, että innovointi on oleellisen 
tärkeää uusiin haasteisiin vastaamiseksi 
ja että resurssitehokkuuden on oltava osa 
tutkimuksen ja innovoinnin edistämiseen 
tähtäävää politiikkaa, joka kannustaa 
eurooppalaisia yrityksiä kilpailuun;

Or. it

Tarkistus 38
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että on tärkeää kehittää ja 
edistää raaka-aineiden elinkaariajattelua ja 
toteuttaa sitä käytännössä ja varmistaa näin 
raaka-aineiden mahdollisimman korkea 
laatu ja pidentää niiden elinkaarta; 
painottaa, että tarvitaan indikaattoreita 
mittaamaan raaka-aineiden tehokasta 
käyttöä, ja pitää sen vuoksi tärkeänä, että 
ekologista suunnittelua koskeva direktiivi 

4. korostaa, että on tärkeää kehittää ja 
edistää raaka-aineiden elinkaariajattelua ja 
toteuttaa sitä käytännössä, jolloin 
kaivostoimintaan ja raaka-aineiden 
käyttöön liittyvät ulkoiset 
ympäristökustannukset sisäistetään, ja 
varmistaa näin raaka-aineiden 
mahdollisimman korkea laatu ja pidentää 
niiden elinkaarta; painottaa, että tarvitaan 
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pannaan täysimääräisesti täytäntöön; indikaattoreita mittaamaan raaka-aineiden 
tehokasta käyttöä, ja pitää sen vuoksi 
tärkeänä, että ekologista suunnittelua 
koskeva direktiivi pannaan täysimääräisesti 
täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 39
Judith A. Merkies

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kannustaa komissiota kehittämään
kierrätysstrategian, johon sisältyy 
talteenotto ja myös jäteveden 
puhdistaminen mahdollisimman lähellä 
jätteen syntypaikkaa, sillä tämä 
mahdollistaisi raaka-aineiden talteenoton 
tehostamisen, ehkäisisi haaskausta, 
pienentäisi kielteisiä 
ympäristövaikutuksia ja olisi 
mahdollisesti ympäristötehokkuudeltaan 
parempi;

Or. en

Tarkistus 40
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. pitää erityisen tärkeänä sitä, että 
ekologista suunnittelua koskeva direktiivi 
pannaan täysimääräisesti täytäntöön; 
katsoo, että suunnittelijoiden ja 
tutkijoiden rooli olisi otettava aktiivisesti 
huomioon huolehdittaessa raaka-aineiden 
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tehokkaasta ja todellisesta käytöstä 
tuotteiden koko elinkaaren aikana, sillä 
korkeatasoinen kierrätys voi toimia 
ainoastaan silloin, jos koko tuotantoketju 
on suljettu ja kaikki sidosryhmät toimivat 
yhdessä korkean keräystason 
saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 41
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laajentamaan edelleen lainsäädännössä 
määritettyä tuottajan vastuuta, jotta 
varmistetaan raaka-aineiden nykyistä 
laajempi talteenotto, 
uudelleenkäytettävyys, kierrätettävyys ja 
ns. upcyclability ja jotta edistetään raaka-
aineiden tehokasta käyttöä;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laajentamaan edelleen lainsäädännössä 
määritettyä tuottajan vastuuta, jotta 
varmistetaan raaka-aineiden nykyistä 
laajempi talteenotto, 
uudelleenkäytettävyys, kierrätettävyys ja 
ns. upcyclability ja jotta edistetään raaka-
aineiden tehokasta käyttöä, mikä korostaa 
todellisen kierrätystalouden merkitystä 
tässä suhteessa;

Or. en

Tarkistus 42
Julie Girling

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laajentamaan edelleen lainsäädännössä 
määritettyä tuottajan vastuuta, jotta 
varmistetaan raaka-aineiden nykyistä 
laajempi talteenotto, 

5. kehottaa komissiota edistämään 
laajennettua tuottajan vastuuta 
jäsenvaltioissa jätepuitedirektiivin 
8 artiklan mukaisesti;
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uudelleenkäytettävyys, kierrätettävyys ja 
ns. upcyclability ja jotta edistetään raaka-
aineiden tehokasta käyttöä;

Or. en

Tarkistus 43
Bas Eickhout

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laajentamaan edelleen lainsäädännössä 
määritettyä tuottajan vastuuta, jotta 
varmistetaan raaka-aineiden nykyistä 
laajempi talteenotto,
uudelleenkäytettävyys, kierrätettävyys ja 
ns. upcyclability ja jotta edistetään raaka-
aineiden tehokasta käyttöä;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laajentamaan edelleen lainsäädännössä 
määritettyä tuottajan vastuuta, ja kehottaa 
komissiota erityisesti tarkastelemaan 
uudelleen ekologisesta suunnittelusta, 
romuautoista, sähkö- ja 
elektroniikkaromusta sekä käytetyistä 
paristoista annettuja direktiivejä, jotta 
varmistetaan raaka-aineiden nykyistä 
laajempi uudelleenkäytettävyys, 
kierrätettävyys ja ns. upcyclability ja jotta 
edistetään raaka-aineiden tehokasta käyttöä
esimerkiksi asettamalla tiukempia 
vaatimuksia purkamiselle;

Or. en

Tarkistus 44
Judith A. Merkies

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laajentamaan edelleen lainsäädännössä 
määritettyä tuottajan vastuuta, jotta 
varmistetaan raaka-aineiden nykyistä 
laajempi talteenotto, 

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laajentamaan edelleen lainsäädännössä 
määritettyä tuottajan vastuuta, jotta 
varmistetaan raaka-aineiden nykyistä 
laajempi talteenotto, 
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uudelleenkäytettävyys, kierrätettävyys ja 
ns. upcyclability ja jotta edistetään raaka-
aineiden tehokasta käyttöä;

uudelleenkäytettävyys, 
uudelleenvalmistuskelpoisuus, 
kierrätettävyys ja ns. upcyclability ja jotta 
edistetään raaka-aineiden tehokasta 
käyttöä;

Or. en

Tarkistus 45
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laajentamaan edelleen lainsäädännössä 
määritettyä tuottajan vastuuta, jotta 
varmistetaan raaka-aineiden nykyistä 
laajempi talteenotto, 
uudelleenkäytettävyys, kierrätettävyys ja 
ns. upcyclability ja jotta edistetään raaka-
aineiden tehokasta käyttöä;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laajentamaan edelleen asiaankuuluvien 
taloudellisten välineiden, kuten 
kannustimien ja verojen käyttämistä ja 
kehittämistä siten, ettei jätteitä synny ja 
kierrätystä edistetään, sekä tuottajan 
vastuuta koskevia järjestelyjä 
lainsäädännössä, jotta varmistetaan raaka-
aineiden nykyistä laajempi kierrätys, 
uudelleenkäytettävyys, kierrätettävyys ja 
ns. upcyclability ja jotta edistetään raaka-
aineiden tehokasta käyttöä;

Or. en

Tarkistus 46
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laajentamaan edelleen lainsäädännössä 
määritettyä tuottajan vastuuta, jotta 
varmistetaan raaka-aineiden nykyistä 
laajempi talteenotto, 

5. korostaa, että eurooppalaisilla 
tuottajilla on Euroopan nykyisen 
ympäristölainsäädännön mukaisia 
velvoitteita ja taloudellisia rasitteita; 
katsoo, että ehdotettu resurssipolitiikka ei 
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uudelleenkäytettävyys, kierrätettävyys ja 
ns. upcyclability ja jotta edistetään raaka-
aineiden tehokasta käyttöä;

saa siksi olla uusi rasite, joka haittaisi 
eurooppalaisia yrityksiä pakottamalla 
niitä supistamaan tuotantoa, 
vähentämään työpaikkoja ja siirtämään 
toimintaansa ulkomaille, millä olisi 
yhteisvaikutuksia koko yhteiskuntaan; 

Or. it

Tarkistus 47
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
järjestämään kuluttajille koulutusta ja 
tiedotuskampanjoita kierrätystuotteiden 
käyttämisestä; 

Or. ro

Tarkistus 48
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. on huolestunut nanotekniikan 
soveltamisesta raaka-aineisiin 
(esimerkiksi hopean käyttäminen 
antibakteerikäytössä olevissa 
nanohiukkasissa), mikä saattaa johtaa 
kyseisten raaka-aineiden talteenoton 
estymiseen; kehottaa tutkimaan 
ympäristövaikutuksia perinpohjaisesti 
ennen kuin tekniikkaa otetaan 
laajemmalti käyttöön;

Or. en



PE466.974v01-00 28/56 AM\868777FI.doc

FI

Tarkistus 49
João Ferreira

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että elinkaaren lopulla olevien 
kielteisten ympäristövaikutusten 
vähentämisen ja monien perusraaka-
aineiden pulan helpottamisen ohella 
raaka-aineiden kierrätys mahdollisimman 
tarkkaan luo myös kotoperäisen teollisen 
kehityksen mahdollisuuksia; vaatii 
komissiota tukemaan toimia näiden tässä 
kriisissä erityisen tärkeiden 
mahdollisuuksien toteuttamiseksi;

Or. pt

Tarkistus 50
Lucas Hartong

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota kehittämään 
kaikenlaisille raaka-aineille 
hallussapitoketjun järjestelmän ja 
ohjaamaan tuottajia jäljittämään jo 
olemassa olevien mallien (hyvän 
metsänhoidon neuvosto FSC ja laittomia 
raaka-aineita koskeva FLEGT-
toimintaohjelma) mukaisesti raaka-
aineiden alkuperä avoimen järjestelmän 
avulla ja mahdollistamaan näin raaka-
aineiden kestävyysvaatimusten 
kehittäminen tulevaisuudessa;

Poistetaan.

Or. nl
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Tarkistus 51
Julie Girling

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota kehittämään 
kaikenlaisille raaka-aineille 
hallussapitoketjun järjestelmän ja 
ohjaamaan tuottajia jäljittämään jo 
olemassa olevien mallien (hyvän 
metsänhoidon neuvosto FSC ja laittomia 
raaka-aineita koskeva FLEGT-
toimintaohjelma) mukaisesti raaka-
aineiden alkuperä avoimen järjestelmän 
avulla ja mahdollistamaan näin raaka-
aineiden kestävyysvaatimusten 
kehittäminen tulevaisuudessa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 52
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota kehittämään
kaikenlaisille raaka-aineille 
hallussapitoketjun järjestelmän ja 
ohjaamaan tuottajia jäljittämään jo 
olemassa olevien mallien (hyvän 
metsänhoidon neuvosto FSC ja laittomia 
raaka-aineita koskeva FLEGT-
toimintaohjelma) mukaisesti raaka-
aineiden alkuperä avoimen järjestelmän 
avulla ja mahdollistamaan näin raaka-
aineiden kestävyysvaatimusten 
kehittäminen tulevaisuudessa;

6. kehottaa komissiota tutkimaan
kaikenlaisille raaka-aineille tarkoitetun
hallussapitoketjun järjestelmän 
toteuttamiskelpoisuutta ja ohjaamaan 
tuottajia jäljittämään jo olemassa olevien 
mallien (hyvän metsänhoidon neuvosto 
FSC ja laittomia raaka-aineita koskeva 
FLEGT-toimintaohjelma) mukaisesti 
raaka-aineiden alkuperä avoimen 
järjestelmän avulla ja mahdollistamaan 
näin raaka-aineiden kestävyysvaatimusten 
kehittäminen tulevaisuudessa;
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Or. it

Tarkistus 53
Karl-Heinz Florenz

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota kehittämään
kaikenlaisille raaka-aineille 
hallussapitoketjun järjestelmän ja 
ohjaamaan tuottajia jäljittämään jo 
olemassa olevien mallien (hyvän 
metsänhoidon neuvosto FSC ja laittomia 
raaka-aineita koskeva FLEGT-
toimintaohjelma) mukaisesti raaka-
aineiden alkuperä avoimen järjestelmän 
avulla ja mahdollistamaan näin raaka-
aineiden kestävyysvaatimusten 
kehittäminen tulevaisuudessa;

6. kehottaa komissiota tutkimaan 
mahdollisuuksien mukaan kaikenlaisille 
raaka-aineille tarkoitetun 
hallussapitoketjun järjestelmän 
kehittämistä ja ohjaamaan tuottajia 
jäljittämään jo olemassa olevien mallien 
(hyvän metsänhoidon neuvosto FSC ja 
laittomia raaka-aineita koskeva FLEGT-
toimintaohjelma) mukaisesti raaka-
aineiden alkuperä avoimen järjestelmän 
avulla ja mahdollistamaan näin raaka-
aineiden kestävyysvaatimusten 
kehittäminen tulevaisuudessa;

Or. en

Tarkistus 54
Bas Eickhout

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota kehittämään 
kaikenlaisille raaka-aineille 
hallussapitoketjun järjestelmän ja 
ohjaamaan tuottajia jäljittämään jo 
olemassa olevien mallien (hyvän 
metsänhoidon neuvosto FSC ja laittomia 
raaka-aineita koskeva FLEGT-
toimintaohjelma) mukaisesti raaka-
aineiden alkuperä avoimen järjestelmän 
avulla ja mahdollistamaan näin raaka-
aineiden kestävyysvaatimusten 

6. kehottaa komissiota kehittämään 
kaikenlaisille raaka-aineille 
hallussapitoketjun järjestelmän ja 
ohjaamaan tuottajia jäljittämään jo 
olemassa olevien mallien (esimerkiksi 
puutavara-asetus (EU) N:o 995/2010) 
mukaisesti raaka-aineiden alkuperä 
avoimen järjestelmän avulla ja 
mahdollistamaan näin raaka-aineiden 
kestävyysvaatimusten kehittäminen 
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kehittäminen tulevaisuudessa; tulevaisuudessa;

Or. en

Tarkistus 55
Judith A. Merkies

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota kehittämään 
kaikenlaisille raaka-aineille 
hallussapitoketjun järjestelmän ja 
ohjaamaan tuottajia jäljittämään jo 
olemassa olevien mallien (hyvän 
metsänhoidon neuvosto FSC ja laittomia 
raaka-aineita koskeva FLEGT-
toimintaohjelma) mukaisesti raaka-
aineiden alkuperä avoimen järjestelmän 
avulla ja mahdollistamaan näin raaka-
aineiden kestävyysvaatimusten 
kehittäminen tulevaisuudessa;

6. kehottaa komissiota kehittämään 
kaikenlaisille raaka-aineille 
hallussapitoketjun järjestelmän ja 
ohjaamaan tuottajia jäljittämään jo 
olemassa olevien ja mineraalisiin ja 
bioottisiin raaka-aineisiin laajennettavien 
mallien (esimerkiksi hyvän metsänhoidon 
neuvosto FSC ja laittomia raaka-aineita 
koskeva FLEGT-toimintaohjelma)
mukaisesti raaka-aineiden alkuperä 
avoimen järjestelmän avulla ja 
mahdollistamaan näin raaka-aineiden 
kestävyysvaatimusten kehittäminen 
tulevaisuudessa;

Or. en

Tarkistus 56
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa panemaan jätteitä koskevan 
puitedirektiivin asianmukaisesti ja 
pikaisesti täytäntöön, kieltämään 
kierrätettävissä olevien raaka-aineiden 
viemisen kaatopaikalle sekä asettamaan 
jätteiden poltolle tiukat ja pitkälle menevät 
tehokkuuskriteerit, joihin sisältyy vaatimus 

7. kehottaa panemaan jätteitä koskevan 
puitedirektiivin asianmukaisesti ja 
pikaisesti täytäntöön, kieltämään 
kierrätettävissä olevien raaka-aineiden 
viemisen kaatopaikalle sekä asettamaan 
jätteiden poltolle tiukat ja pitkälle menevät 
tehokkuuskriteerit, joihin sisältyy vaatimus 
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energian talteenotosta ja joiden 
tarkoituksena on raaka-aineiden 
uudelleenhyödyntäminen ja kierrätys 
niiden polttamisen sijaan;

energian talteenotosta ja joiden 
tarkoituksena on raaka-aineiden 
uudelleenhyödyntäminen ja kierrätys 
niiden polttamisen vaihtoehtona;

Or. it

Tarkistus 57
Karl-Heinz Florenz

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa panemaan jätteitä koskevan 
puitedirektiivin asianmukaisesti ja 
pikaisesti täytäntöön, kieltämään 
kierrätettävissä olevien raaka-aineiden 
viemisen kaatopaikalle sekä asettamaan 
jätteiden poltolle tiukat ja pitkälle menevät 
tehokkuuskriteerit, joihin sisältyy vaatimus 
energian talteenotosta ja joiden 
tarkoituksena on raaka-aineiden 
uudelleenhyödyntäminen ja kierrätys 
niiden polttamisen sijaan;

7. kehottaa panemaan jätteitä koskevan 
puitedirektiivin ja siihen liittyvän 
lainsäädännön asianmukaisesti ja 
pikaisesti täytäntöön, kieltämään 
käsittelemättömän kotitalousjätteen
viemisen kaatopaikalle vuoteen 2025 
mennessä (ehkä asteittain) sekä 
asettamaan jätteiden poltolle tiukat ja 
pitkälle menevät tehokkuuskriteerit, joihin 
sisältyy vaatimus energian talteenotosta ja 
joiden tarkoituksena on raaka-aineiden 
uudelleenhyödyntäminen ja kierrätys 
niiden polttamisen sijaan;

Or. en

Tarkistus 58
Bas Eickhout

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa panemaan jätteitä koskevan 
puitedirektiivin asianmukaisesti ja 
pikaisesti täytäntöön, kieltämään 
kierrätettävissä olevien raaka-aineiden 
viemisen kaatopaikalle sekä asettamaan 

7. kehottaa panemaan jätteitä koskevan 
puitedirektiivin asianmukaisesti ja 
pikaisesti täytäntöön, ja toteuttamaan 
määrätietoisesti jätteiden arvoasteikon, 
jossa annetaan etusija jätteiden synnyn 
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jätteiden poltolle tiukat ja pitkälle 
menevät tehokkuuskriteerit, joihin sisältyy 
vaatimus energian talteenotosta ja joiden 
tarkoituksena on raaka-aineiden
uudelleenhyödyntäminen ja kierrätys
niiden polttamisen sijaan;

ehkäisemiselle, uudelleenhyödyntämiselle 
ja kierrätykselle niiden polttamisen sijaan;
pahoittelee, että kierrätystä haittaa usein 
se, että saatavilla on halvempia 
jätteenkäsittelyvaihtoehtoja, kuten 
kaatopaikat tai polttaminen, joilla on 
kuitenkin merkittäviä sivuvaikutuksia ja 
yhteiskunnallisia kustannuksia; kehottaa 
tähän liittyen ottamaan käyttöön 
verotuksellisia välineitä, joilla suhteellista 
etua siirretään kierrätyksen suuntaan;

Or. en

Tarkistus 59
Julie Girling

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa panemaan jätteitä koskevan 
puitedirektiivin asianmukaisesti ja 
pikaisesti täytäntöön, kieltämään 
kierrätettävissä olevien raaka-aineiden 
viemisen kaatopaikalle sekä asettamaan 
jätteiden poltolle tiukat ja pitkälle 
menevät tehokkuuskriteerit, joihin sisältyy 
vaatimus energian talteenotosta ja joiden 
tarkoituksena on raaka-aineiden 
uudelleenhyödyntäminen ja kierrätys 
niiden polttamisen sijaan;

7. kehottaa panemaan jätteitä koskevan 
puitedirektiivin asianmukaisesti ja 
pikaisesti täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 60
Judith A. Merkies

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa panemaan jätteitä koskevan 
puitedirektiivin asianmukaisesti ja 
pikaisesti täytäntöön, kieltämään 
kierrätettävissä olevien raaka-aineiden 
viemisen kaatopaikalle sekä asettamaan 
jätteiden poltolle tiukat ja pitkälle menevät 
tehokkuuskriteerit, joihin sisältyy vaatimus 
energian talteenotosta ja joiden 
tarkoituksena on raaka-aineiden 
uudelleenhyödyntäminen ja kierrätys 
niiden polttamisen sijaan;

7. kehottaa panemaan jätteitä koskevan 
puitedirektiivin asianmukaisesti ja 
pikaisesti täytäntöön, kieltämään 
kierrätettävissä olevien raaka-aineiden 
viemisen kaatopaikalle sekä asettamaan 
jätteiden poltolle tiukat ja pitkälle menevät 
tehokkuuskriteerit, joihin sisältyy vaatimus 
energian talteenotosta ja joiden 
tarkoituksena on raaka-aineiden 
uudelleenhyödyntäminen ja kierrätys 
niiden polttamisen sijaan, jotta 
mahdollisimman monia käyttökelpoisia 
raaka-aineita voidaan ottaa talteen 
mahdollisimman varhain ja 
mahdollisimman lähellä jätteen 
syntypaikkaa talteenoton varmistamiseksi, 
kielteisten ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi ja energiatehokkuuden 
lisäämiseksi;

Or. en

Tarkistus 61
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa panemaan jätteitä koskevan 
puitedirektiivin asianmukaisesti ja 
pikaisesti täytäntöön, kieltämään 
kierrätettävissä olevien raaka-aineiden 
viemisen kaatopaikalle sekä asettamaan 
jätteiden poltolle tiukat ja pitkälle menevät 
tehokkuuskriteerit, joihin sisältyy vaatimus 
energian talteenotosta ja joiden 
tarkoituksena on raaka-aineiden 
uudelleenhyödyntäminen ja kierrätys 
niiden polttamisen sijaan;

7. kehottaa panemaan jätteitä koskevan 
puitedirektiivin asianmukaisesti ja 
pikaisesti täytäntöön, kieltämään 
vaiheittain kierrätettävissä olevien raaka-
aineiden viemisen kaatopaikalle, 
kehittämään ympäristöä koskevan 
suunnittelun vaatimuksia siten, että 
ylivoimaisesti suurin osa markkinoilla 
olevista tuotteista kierrätetään, sekä 
asettamaan jätteiden poltolle tiukat ja 
pitkälle menevät tehokkuuskriteerit, joihin 
sisältyy vaatimus energian talteenotosta ja 
joiden tarkoituksena on raaka-aineiden 
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uudelleenhyödyntäminen ja kierrätys 
niiden polttamisen sijaan;

Or. en

Tarkistus 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa panemaan jätteitä koskevan 
puitedirektiivin asianmukaisesti ja 
pikaisesti täytäntöön, kieltämään
kierrätettävissä olevien raaka-aineiden 
viemisen kaatopaikalle sekä asettamaan 
jätteiden poltolle tiukat ja pitkälle menevät 
tehokkuuskriteerit, joihin sisältyy vaatimus 
energian talteenotosta ja joiden 
tarkoituksena on raaka-aineiden 
uudelleenhyödyntäminen ja kierrätys 
niiden polttamisen sijaan;

7. kehottaa panemaan jätteitä koskevan 
puitedirektiivin asianmukaisesti ja 
pikaisesti täytäntöön, jotta kierrätettävissä 
olevien raaka-aineiden vieminen
kaatopaikalle estettäisiin, sekä asettamaan 
resurssien talteenotolle tiukat ja pitkälle 
menevät tehokkuuskriteerit jätteiden 
arvoasteikon mukaisesti siten, että 
lopullisena päämääränä olisi raaka-
aineiden poisheittämisen ehkäiseminen;

Or. es

Tarkistus 63
Riikka Manner

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa panemaan jätteitä koskevan 
puitedirektiivin asianmukaisesti ja 
pikaisesti täytäntöön, kieltämään 
kierrätettävissä olevien raaka-aineiden 
viemisen kaatopaikalle sekä asettamaan 
jätteiden poltolle tiukat ja pitkälle menevät
tehokkuuskriteerit, joihin sisältyy vaatimus 
energian talteenotosta ja joiden 
tarkoituksena on raaka-aineiden 

7. kehottaa panemaan jätteitä koskevan 
puitedirektiivin asianmukaisesti ja 
pikaisesti täytäntöön, kieltämään 
kierrätettävissä olevien raaka-aineiden 
viemisen kaatopaikalle sekä asettamaan 
jätteiden poltolle tavoitteiden mukaiset
tehokkuuskriteerit, joihin sisältyy vaatimus 
energian talteenotosta ja joiden 
tarkoituksena on raaka-aineiden 
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uudelleenhyödyntäminen ja kierrätys 
niiden polttamisen sijaan;

uudelleenhyödyntäminen ja kierrätys;

Or. fi

Tarkistus 64
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa panemaan jätteitä koskevan 
puitedirektiivin asianmukaisesti ja 
pikaisesti täytäntöön, kieltämään 
kierrätettävissä olevien raaka-aineiden 
viemisen kaatopaikalle sekä asettamaan 
jätteiden poltolle tiukat ja pitkälle 
menevät tehokkuuskriteerit, joihin sisältyy 
vaatimus energian talteenotosta ja joiden
tarkoituksena on raaka-aineiden
uudelleenhyödyntäminen ja kierrätys 
niiden polttamisen sijaan;

7. kehottaa panemaan jätteitä koskevan 
puitedirektiivin ja erityisesti jätehierarkian 
asianmukaisesti ja pikaisesti täytäntöön, 
jotta etusijalle asetettaisiin 
uudelleenhyödyntäminen ja kierrätys sekä 
muu talteenotto pois heittämisen sijaan, 
samalla kun kaatopaikoille menevän 
jätteen määrää vähennetään asteittain;

Or. fr

Tarkistus 65
Bas Eickhout

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. yhtyy komission esittämään 
analyysiin, että voimassa olevan 
jätelainsäädännön nykyistä parempi 
toteutus ja täytäntöönpano on 
välttämätöntä, jotta voitaisiin edistää 
nykyistä resurssitehokkaampaa Euroopan 
unionia, ja kehottaa komissiota siksi 
tekemään ehdotuksen jäteasioiden 
täytäntöönpanoviraston ja erityisen 
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eurooppalaisen elimen perustamisesta 
välittömien tarkastusten toteuttamista 
varten vuoden 2011 loppuun mennessä, 
koska nykyisen lainsäädännön parempi 
täytäntöönpano toisi ympäristölle ja 
ihmisten terveydelle aiheutuvien hyötyjen 
lisäksi merkittäviä taloudellisia etuja ja 
lisäisi arvokkaiden toissijaisten raaka-
aineiden saatavuutta; 

Or. en

Tarkistus 66
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että useissa direktiiveissä jo 
asetetut tavoitteet jätteiden keräyksestä ja 
erottelusta olisi ulotettava pitemmälle ja 
tavoitteeksi olisi asetettava raaka-aineiden 
kaikkein korkeatasoisin ja laadukkain 
talteenotto kaikissa kierrätyksen 
vaiheissa: keräys, purkaminen, 
esikäsittely ja kierrätys/jalostaminen;

Or. en

Tarkistus 67
Esther de Lange

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kiinnittää tässä yhteydessä huomiota 
siihen, että lannasta saatavia raaka-
aineita ja ravinteita ei pidä haaskata, ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään lannan jalostusta; toteaa 



PE466.974v01-00 38/56 AM\868777FI.doc

FI

tässä yhteydessä, että mädätysaine olisi
määriteltävä lannoitteen korvaajaksi;

Or. nl

Tarkistus 68
Karin Kadenbach

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota varmistamaan 
jätteitä koskevan puitedirektiivin 
asianmukaisen ja pikaisen 
täytäntöönpanon kieltämällä 
kierrätettävissä olevien raaka-aineiden 
viemisen kaatopaikalle, asettamalla 
jätteiden poltolle tiukat ja pitkälle 
menevät tehokkuuskriteerit, joihin sisältyy 
vaatimus energian talteenotosta ja joiden 
tarkoituksena on raaka-aineiden 
uudelleenhyödyntäminen ja kierrätys, 
antamalla ehdotuksen 26 päivänä 
huhtikuuta 1999 annetun neuvoston 
kaatopaikkadirektiivin 1999/31/EY 
muuttamiseksi sekä kehittämällä ja 
laajentamalla sen 5 artiklan 2 kohdassa 
säädettyjä tavoitteita; katsoo, että jätteitä 
koskevan puitedirektiivin mukaisesti 
kierrätettävissä olevien raaka-aineiden 
viemistä kaatopaikalle koskevaa kieltoa 
olisi laajennettava vuodesta 2020 alkaen 
kaikkeen biohajoavaan jätteeseen, ja 
vähennystavoite olisi asetettava viiteen 
prosenttiin;

Or. de

Tarkistus 69
Lucas Hartong
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Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa komissiota sisällyttämään 
raaka-ainestrategiaan biologista 
monimuotoisuutta koskevan 
toimintasuunnitelman tavoitteet talouden 
ja ympäristön välisten yhteyksien 
vahvistamiseksi ja raaka-aineiden 
hankkimisen, tuottamisen, käytön ja 
hävittämisen ympäristövaikutusten 
huomioimiseksi; kehottaa komissiota 
tukemaan kaikissa jäsenvaltioissa 
strategisen maankäytön suunnittelun 
kehittämistä, jotta voidaan tasapainottaa 
raaka-aineiden hankkiminen muunlaisen 
maankäytön tarpeiden kanssa sekä 
turvaamaan ympäristönsuojelu ja 
biologinen monimuotoisuus;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 70
Karl-Heinz Florenz

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa komissiota sisällyttämään 
raaka-ainestrategiaan biologista 
monimuotoisuutta koskevan 
toimintasuunnitelman tavoitteet talouden ja 
ympäristön välisten yhteyksien 
vahvistamiseksi ja raaka-aineiden 
hankkimisen, tuottamisen, käytön ja 
hävittämisen ympäristövaikutusten 
huomioimiseksi; kehottaa komissiota 
tukemaan kaikissa jäsenvaltioissa 
strategisen maankäytön suunnittelun 
kehittämistä, jotta voidaan tasapainottaa 
raaka-aineiden hankkiminen muunlaisen 
maankäytön tarpeiden kanssa sekä 

8. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
biologisen monimuotoisuuden alan 
lainsäädäntö pannaan täytäntöön 
johdonmukaisesti, ja vaatii komissiota 
käyttämään kaikkia mahdollisia välineitä 
varmistaakseen, että jäsenvaltiot 
noudattavat komission näkemystä, jonka 
mukaan on mahdollista sovitella 
Natura 2000 -suojelualueilla tai niiden 
läheisyydessä tapahtuvan 
kaivostoiminnan edut ympäristön ja 
biologisen monimuotoisuuden etujen 
kanssa, ja että jäsenvaltioiden strategisen 
maankäytön suunnittelussa ei pitäisi jättää 
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turvaamaan ympäristönsuojelu ja 
biologinen monimuotoisuus;

huomiotta naapurijäsenvaltioissa olevaa 
raaka-aineiden kysyntää; vaatii 
komissiota jakamaan laajemmin 
heinäkuussa 2010 päivätyn ohjeasiakirjan 
havaintoja;

Or. en

Tarkistus 71
Judith A. Merkies

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa komissiota sisällyttämään 
raaka-ainestrategiaan biologista 
monimuotoisuutta koskevan 
toimintasuunnitelman tavoitteet talouden ja 
ympäristön välisten yhteyksien 
vahvistamiseksi ja raaka-aineiden 
hankkimisen, tuottamisen, käytön ja 
hävittämisen ympäristövaikutusten 
huomioimiseksi; kehottaa komissiota 
tukemaan kaikissa jäsenvaltioissa 
strategisen maankäytön suunnittelun 
kehittämistä, jotta voidaan tasapainottaa 
raaka-aineiden hankkiminen muunlaisen 
maankäytön tarpeiden kanssa sekä 
turvaamaan ympäristönsuojelu ja 
biologinen monimuotoisuus;

8. kehottaa komissiota sisällyttämään 
raaka-ainestrategiaan biologista 
monimuotoisuutta koskevan 
toimintasuunnitelman tavoitteet talouden ja 
ympäristön välisten yhteyksien 
vahvistamiseksi ja raaka-aineiden 
hankkimisen, tuottamisen, käytön ja 
hävittämisen ympäristövaikutusten 
huomioimiseksi; kehottaa komissiota 
tukemaan kaikissa jäsenvaltioissa 
strategisen maankäytön suunnittelun 
kehittämistä, jotta voidaan tasapainottaa 
raaka-aineiden hankkiminen muunlaisen 
maankäytön tarpeiden kanssa sekä 
turvaamaan ympäristönsuojelu ja 
biologinen monimuotoisuus; toteaa, että 
raaka-aineiden louhinnalle olisi saatava 
uusi lähestymistapa, koska kaivoksia 
harkitaan automaattisesti ainoastaan
haavoittuvien Natura 2000-alueiden 
kaltaisille muille kuin asuinalueille ja 
teollisuusalueille, vaikka parhaat 
kaivosalueet saattavatkin olla jo muussa 
käytössä; 

Or. en
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Tarkistus 72
Anja Weisgerber

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. painottaa kotimaisten raaka-aineiden 
tärkeyttä Euroopan teollisuuden raaka-
ainehankinnan perustana; kehottaa 
jäsenvaltioita siksi varmistamaan 
alueelliset ja valtakunnalliset raaka-
ainevarannot pitkällä tähtäimellä; vaatii 
lisäksi, että komissio parantaa 
puitelainsäädännön vaatimuksia 
kotimaisten raaka-aineiden osalta sen 
varmistamiseksi, että mineraalien 
saatavuuden ja kestävän hyödyntämisen 
takaamiseksi mahdollisissa uusissa sekä 
tarkastettavina olevissa direktiiveissä ja 
asetuksissa punnitaan tasapuolisesti 
ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia 
kysymyksiä;

Or. de

Tarkistus 73
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. pitää myönteisenä, että kehitetään 
välineitä ja indikaattoreita, kuten TEEB, 
jolla arvioidaan biologisen 
monimuotoisuuden ja ekosysteemien 
rahallista arvoa, jolloin saadaan selville 
kaivostoiminnan, raaka-aineiden käytön 
ja pois heittämisen todellinen hinta, mikä 
sisäistää ulkoisia kustannuksia; vaatii 
komissiota edistämään ja elvyttämään 
näiden välineiden kehitystä ja sen 
käyttöä;
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Or. en

Tarkistus 74
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että kaivannaistoiminnassa 
on noudatettava tiukimpia 
työturvallisuus- ja 
ympäristönsuojeluvaatimuksia 
onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja 
hyödynnettyjen alueiden palauttamiseksi 
ennalleen;

Or. es

Tarkistus 75
János Áder

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. toteaa, että vaikka 
syanidilouhintatekniikka, joka on vakava 
ympäristöuhka, mahdollistaa 
2 kultagramman tuottamisen yhdestä 
malmitonnista, yhdestä tonnista käytettyjä 
matkapuhelimia voidaan saada 
150 kertaa enemmän kultaa ilman 
syanidia; muistuttaa komissiota siksi 
parlamentin 5 päivänä toukokuuta 2010 
hyväksymästä päätöslauselmasta, jolla 
kiellettiin syanidilouhintatekniikka 
vuoden 2011 loppuun mennessä;

Or. hu
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Tarkistus 76
Lucas Hartong

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. painottaa yritysten yhteiskunnallisen 
vastuun merkitystä ja korkeimpien 
mahdollisten kansainvälisten sosiaali- ja 
ympäristönormien noudattamista sekä 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
hyödyntämistä; kehottaa komissiota 
seuraamaan konfliktialueiden 
mineraaleja koskevan Yhdysvaltojen 
Dodd-Frank-lain antamaa esimerkkiä ja 
kehottaa komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen; kannattaa 
kaivannaisteollisuuden avoimuutta ajavaa 
EITI-aloitetta;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 77
Karl-Heinz Florenz

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. painottaa yritysten yhteiskunnallisen 
vastuun merkitystä ja korkeimpien 
mahdollisten kansainvälisten sosiaali- ja 
ympäristönormien noudattamista sekä 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
hyödyntämistä; kehottaa komissiota 
seuraamaan konfliktialueiden mineraaleja 
koskevan Yhdysvaltojen Dodd-Frank-lain 
antamaa esimerkkiä ja kehottaa komissiota 
esittämään lainsäädäntöehdotuksen; 
kannattaa kaivannaisteollisuuden 
avoimuutta ajavaa EITI-aloitetta;

9. painottaa yritysten yhteiskunnallisen 
vastuun merkitystä ja korkeimpien 
mahdollisten kansainvälisten sosiaali- ja 
ympäristönormien noudattamista sekä 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
hyödyntämistä; kehottaa komissiota 
seuraamaan konfliktialueiden mineraaleja 
koskevan Yhdysvaltojen Dodd-Frank-lain 
antamaa esimerkkiä silloin kun se on 
käytännössä mahdollistaja kehottaa 
komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen; kannattaa 
kaivannaisteollisuuden avoimuutta ajavaa 
EITI-aloitetta;
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Or. en

Tarkistus 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. painottaa yritysten yhteiskunnallisen 
vastuun merkitystä ja korkeimpien 
mahdollisten kansainvälisten sosiaali- ja
ympäristönormien noudattamista sekä 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
hyödyntämistä; kehottaa komissiota 
seuraamaan konfliktialueiden mineraaleja 
koskevan Yhdysvaltojen Dodd-Frank-lain 
antamaa esimerkkiä ja kehottaa komissiota 
esittämään lainsäädäntöehdotuksen; 
kannattaa kaivannaisteollisuuden 
avoimuutta ajavaa EITI-aloitetta; 

9. painottaa yritysten yhteiskunnallisen 
vastuun merkitystä ja korkeimpien 
mahdollisten kansainvälisten ympäristö- ja 
työehtonormien noudattamista sekä 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
hyödyntämistä; korostaa lisäksi, että 
kaivosalan yrityksillä on suuri 
velvollisuus varmistaa, että lähialueiden 
asukkaiden terveyttä ei vahingoiteta 
kaivostoiminnalla; kehottaa komissiota 
seuraamaan konfliktialueiden mineraaleja 
koskevan Yhdysvaltojen Dodd-Frank-lain 
antamaa esimerkkiä ja kehottaa komissiota 
esittämään lainsäädäntöehdotuksen; 
kannattaa kaivannaisteollisuuden 
avoimuutta ajavaa EITI-aloitetta;

Or. sv

Tarkistus 79
Judith A. Merkies

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. korostaa, että 
kehitysyhteistyöpolitiikka ei ole raaka-
ainealan diplomatian väline; hyväksyy 
sen, että kauppasopimuksissa olisi 
tarjottava tarvittavaa joustavuutta 
kehitysmaiden tukemiseksi yhteyksien 
luomisessa niiden kaivannaisteollisuuden 
ja paikallisen teollisuuden välille; katsoo, 
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että on kunnioitettava valtioiden oikeutta 
määrätä itse luonnonvarojensa käytöstä, 
ja pyytää tässä yhteydessä komissiota 
käyttämään eriytettyä, erilaiset kansalliset 
tilanteet huomioon ottavaa 
lähestymistapaa, jotta kehitysmaiden 
kehitystavoitteita ja teollistumista ei 
vaaranneta;

Or. en

Tarkistus 80
João Ferreira

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. korostaa, että kehitysyhteistyö- ja 
kehitysapupolitiikassa tarvitaan 
jatkuvuutta ja kiinteitä päämääriä;
katsoo, että raaka-ainevaroiltaan rikkaita 
kehitysmaita ei pitäisi pudottaa raaka-
aineiden nettoviejien asemaan, vaan 
kehittää niiden omaa teollisuus- ja 
kehityspolitiikkaa arvoketjussa eteenpäin;
hylkää sen uuskolonialistisen 
näkemyksen, joka lymyää niin sanotun 
raaka-ainediplomatian taustalla;

Or. pt

Tarkistus 81
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kehottaa ottamaan aktiivisesti 
käyttöön sellaisia nykyistä kestävämpiä 
talouden malleja, jotka eivät ole 

Poistetaan.
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riippuvaisia raaka-aineiden käytöstä, sekä 
edistämään tällaisia malleja, jotta 
varmistetaan, että EU:ssa on 
tulevaisuudessakin raaka-aineita 
käytettävissä; kehottaa komissiota 
kehittämään oikeudellisia välineitä, 
joiden avulla pyritään tehostamaan 
luonnonvarojen käyttöä ja samalla 
välttämään niin kutsuttuja rebound-
vaikutuksia; kehottaa komissiota 
laatimaan kattavan tutkimuksen 
vuokraukseen perustuvista 
talousmalleista vaihtoehtoina tavaroiden 
omistamiselle sekä niiden vaikutuksesta 
raaka-aineiden käyttöön ja 
uudelleenhyödyntämiseen;

Or. it

Tarkistus 82
Lucas Hartong

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kehottaa ottamaan aktiivisesti 
käyttöön sellaisia nykyistä kestävämpiä 
talouden malleja, jotka eivät ole 
riippuvaisia raaka-aineiden käytöstä, sekä 
edistämään tällaisia malleja, jotta 
varmistetaan, että EU:ssa on 
tulevaisuudessakin raaka-aineita 
käytettävissä; kehottaa komissiota 
kehittämään oikeudellisia välineitä, 
joiden avulla pyritään tehostamaan 
luonnonvarojen käyttöä ja samalla 
välttämään niin kutsuttuja rebound-
vaikutuksia; kehottaa komissiota 
laatimaan kattavan tutkimuksen 
vuokraukseen perustuvista 
talousmalleista vaihtoehtoina tavaroiden 
omistamiselle sekä niiden vaikutuksesta 
raaka-aineiden käyttöön ja 
uudelleenhyödyntämiseen;

Poistetaan.
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Or. nl

Tarkistus 83
Karl-Heinz Florenz, Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kehottaa ottamaan aktiivisesti käyttöön 
sellaisia nykyistä kestävämpiä talouden 
malleja, jotka eivät ole riippuvaisia raaka-
aineiden käytöstä, sekä edistämään tällaisia 
malleja, jotta varmistetaan, että EU:ssa on 
tulevaisuudessakin raaka-aineita 
käytettävissä; kehottaa komissiota 
kehittämään oikeudellisia välineitä, joiden 
avulla pyritään tehostamaan 
luonnonvarojen käyttöä ja samalla 
välttämään niin kutsuttuja rebound-
vaikutuksia; kehottaa komissiota laatimaan 
kattavan tutkimuksen vuokraukseen 
perustuvista talousmalleista vaihtoehtoina 
tavaroiden omistamiselle sekä niiden 
vaikutuksesta raaka-aineiden käyttöön ja 
uudelleenhyödyntämiseen;

10. kehottaa ottamaan aktiivisesti käyttöön 
sellaisia nykyistä kestävämpiä talouden 
malleja, jotka eivät ole riippuvaisia raaka-
aineiden käytöstä, sekä edistämään tällaisia 
malleja, jotta varmistetaan, että EU:ssa on 
tulevaisuudessakin raaka-aineita 
käytettävissä; kehottaa komissiota 
kehittämään uusia välineitä (kuten vihreitä 
sertifikaatteja, joilla pyritään lisäämään 
toissijaisten raaka-aineiden käyttöä), 
joiden avulla pyritään tehostamaan 
luonnonvarojen käyttöä ja samalla 
välttämään niin kutsuttuja rebound-
vaikutuksia; kehottaa komissiota laatimaan 
kattavan tutkimuksen vuokraukseen 
perustuvista talousmalleista vaihtoehtoina 
tavaroiden omistamiselle sekä niiden 
vaikutuksesta raaka-aineiden käyttöön ja 
uudelleenhyödyntämiseen; tähdentää, että 
tietoisuuden lisääminen on pääasiallisin 
haaste tässä suhteessa;

Or. en

Tarkistus 84
Julie Girling

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kehottaa ottamaan aktiivisesti käyttöön 
sellaisia nykyistä kestävämpiä talouden 
malleja, jotka eivät ole riippuvaisia raaka-

10. kehottaa ottamaan aktiivisesti käyttöön 
sellaisia nykyistä kestävämpiä talouden 
malleja, jotka eivät ole riippuvaisia raaka-
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aineiden käytöstä, sekä edistämään tällaisia 
malleja, jotta varmistetaan, että EU:ssa on 
tulevaisuudessakin raaka-aineita 
käytettävissä; kehottaa komissiota 
kehittämään oikeudellisia välineitä, joiden 
avulla pyritään tehostamaan 
luonnonvarojen käyttöä ja samalla 
välttämään niin kutsuttuja rebound-
vaikutuksia; kehottaa komissiota laatimaan 
kattavan tutkimuksen vuokraukseen 
perustuvista talousmalleista vaihtoehtoina 
tavaroiden omistamiselle sekä niiden 
vaikutuksesta raaka-aineiden käyttöön ja 
uudelleenhyödyntämiseen;

aineiden käytöstä, sekä edistämään tällaisia 
malleja, jotta varmistetaan, että EU:ssa on 
tulevaisuudessakin raaka-aineita 
käytettävissä; kehottaa komissiota 
kehittämään lähestymistapoja, joiden 
avulla pyritään tehostamaan 
luonnonvarojen käyttöä ja samalla 
välttämään niin kutsuttuja rebound-
vaikutuksia; kehottaa komissiota laatimaan 
kattavan tutkimuksen vuokraukseen 
perustuvista talousmalleista vaihtoehtoina 
tavaroiden omistamiselle sekä niiden 
vaikutuksesta raaka-aineiden käyttöön ja 
uudelleenhyödyntämiseen;

Or. en

Tarkistus 85
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. painottaa, että uutta bkt:n 
ulkopuolista indikaattoria tarvitaan 
ehdottomasti mittaamaan resurssien 
kulutusta ja tuottavuutta, jotta 
talouskasvu voidaan irrottaa raaka-
aineiden käytöstä; 

Or. en

Tarkistus 86
João Ferreira

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. kiinnittää huomiota raaka-aineilla 
keinottelun turmiollisiin vaikutuksiin; 
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katsoo, että konkreettisia markkinoita ei 
saa jättää rahoitusjohdannaisten 
markkinoiden varjoon, vaikka niiden 
volyymi onkin viime vuosina kasvanut 
suhteettomasti, minkä vuoksi tällä alalla 
tarvitaan välttämättömiä ja kiireellisiä 
toimia; korostaa, että on tärkeää saada 
luotettavaa ja virallista tietoa raaka-
aineiden virroista ja konkreettisista 
varannoista;

Or. pt

Tarkistus 87
Karl-Heinz Florenz

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. kehottaa komissiota tutkimaan 
mineraalivarojen, muiden kuin 
energiantuotantoon käytettävien raaka-
aineiden sekä veden- ja maankäytön 
veron vaikutuksia sekä mahdollisia 
sivuvaikutuksia, joita voivat olla raaka-
aineiden korvaaminen kestävän 
kehityksen periaatteiden vastaisesti, 
veronkierto tai taloudellisen toiminnan 
siirtäminen EU:n ulkopuolisiin maihin; 
huomauttaa, että luonnonvarojen verotus 
tekisi niistä arvokkaampia, minkä 
ansiosta raaka-aineita hyödynnettäisiin, 
uudelleenkäytettäisiin ja kierrätettäisiin 
nykyistä paremmin ja luonnonvarojen 
vienti vähenisi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 88
Lucas Hartong
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Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. kehottaa komissiota tutkimaan 
mineraalivarojen, muiden kuin 
energiantuotantoon käytettävien raaka-
aineiden sekä veden- ja maankäytön 
veron vaikutuksia sekä mahdollisia 
sivuvaikutuksia, joita voivat olla raaka-
aineiden korvaaminen kestävän 
kehityksen periaatteiden vastaisesti, 
veronkierto tai taloudellisen toiminnan 
siirtäminen EU:n ulkopuolisiin maihin; 
huomauttaa, että luonnonvarojen verotus 
tekisi niistä arvokkaampia, minkä 
ansiosta raaka-aineita hyödynnettäisiin, 
uudelleenkäytettäisiin ja kierrätettäisiin 
nykyistä paremmin ja luonnonvarojen 
vienti vähenisi.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 89
Julie Girling

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. kehottaa komissiota tutkimaan 
mineraalivarojen, muiden kuin 
energiantuotantoon käytettävien raaka-
aineiden sekä veden- ja maankäytön 
veron vaikutuksia sekä mahdollisia 
sivuvaikutuksia, joita voivat olla raaka-
aineiden korvaaminen kestävän 
kehityksen periaatteiden vastaisesti, 
veronkierto tai taloudellisen toiminnan 
siirtäminen EU:n ulkopuolisiin maihin; 
huomauttaa, että luonnonvarojen verotus 
tekisi niistä arvokkaampia, minkä 
ansiosta raaka-aineita hyödynnettäisiin, 
uudelleenkäytettäisiin ja kierrätettäisiin 

Poistetaan.
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nykyistä paremmin ja luonnonvarojen 
vienti vähenisi.

Or. en

Tarkistus 90
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. kehottaa komissiota tutkimaan 
mineraalivarojen, muiden kuin 
energiantuotantoon käytettävien raaka-
aineiden sekä veden- ja maankäytön 
veron vaikutuksia sekä mahdollisia 
sivuvaikutuksia, joita voivat olla raaka-
aineiden korvaaminen kestävän 
kehityksen periaatteiden vastaisesti, 
veronkierto tai taloudellisen toiminnan 
siirtäminen EU:n ulkopuolisiin maihin; 
huomauttaa, että luonnonvarojen verotus 
tekisi niistä arvokkaampia, minkä 
ansiosta raaka-aineita hyödynnettäisiin, 
uudelleenkäytettäisiin ja kierrätettäisiin 
nykyistä paremmin ja luonnonvarojen 
vienti vähenisi.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 91
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. kehottaa komissiota tutkimaan 
mineraalivarojen, muiden kuin 
energiantuotantoon käytettävien raaka-
aineiden sekä veden- ja maankäytön veron 

11. vaatii komissiota tutkimaan 
mineraalivarojen, muiden kuin 
energiantuotantoon käytettävien raaka-
aineiden sekä veden- ja maankäytön veron 
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vaikutuksia sekä mahdollisia 
sivuvaikutuksia, joita voivat olla raaka-
aineiden korvaaminen kestävän kehityksen 
periaatteiden vastaisesti, veronkierto tai 
taloudellisen toiminnan siirtäminen EU:n 
ulkopuolisiin maihin; huomauttaa, että 
luonnonvarojen verotus tekisi niistä 
arvokkaampia, minkä ansiosta raaka-
aineita hyödynnettäisiin, 
uudelleenkäytettäisiin ja kierrätettäisiin 
nykyistä paremmin ja luonnonvarojen 
vienti vähenisi.

vaikutuksia sekä mahdollisia 
sivuvaikutuksia, joita voivat olla raaka-
aineiden korvaaminen kestävän kehityksen 
periaatteiden vastaisesti, veronkierto tai 
taloudellisen toiminnan siirtäminen EU:n 
ulkopuolisiin maihin;

Or. it

Tarkistus 92
Bas Eickhout

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. kehottaa komissiota tutkimaan 
mineraalivarojen, muiden kuin 
energiantuotantoon käytettävien raaka-
aineiden sekä veden- ja maankäytön veron 
vaikutuksia sekä mahdollisia 
sivuvaikutuksia, joita voivat olla raaka-
aineiden korvaaminen kestävän kehityksen 
periaatteiden vastaisesti, veronkierto tai 
taloudellisen toiminnan siirtäminen EU:n 
ulkopuolisiin maihin; huomauttaa, että 
luonnonvarojen verotus tekisi niistä 
arvokkaampia, minkä ansiosta raaka-
aineita hyödynnettäisiin, 
uudelleenkäytettäisiin ja kierrätettäisiin 
nykyistä paremmin ja luonnonvarojen 
vienti vähenisi.

11. kehottaa komissiota tutkimaan 
mineraalivarojen, muiden kuin 
energiantuotantoon käytettävien raaka-
aineiden sekä veden- ja maankäytön veron 
vaikutuksia sekä mahdollisia 
sivuvaikutuksia, joita voivat olla raaka-
aineiden korvaaminen kestävän kehityksen 
periaatteiden vastaisesti, veronkierto tai 
taloudellisen toiminnan siirtäminen EU:n 
ulkopuolisiin maihin; kehottaa komissiota 
myös antamaan resurssitehokkuuden 
ensiarvoisuuden huomioon ottavia 
ehdotuksia EU:n välineistä; huomauttaa, 
että metallien kaltaisten ensisijaisten 
raaka-aineiden verotuksella voitaisiin 
muuttaa suhteellista etua 
kaivostoiminnasta kierrätyksen suuntaan 
ja siirtää verotaakan siirtämistä työstä 
luonnonvaroihin;

Or. en
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Tarkistus 93
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. kehottaa komissiota tutkimaan
mineraalivarojen, muiden kuin 
energiantuotantoon käytettävien raaka-
aineiden sekä veden- ja maankäytön veron 
vaikutuksia sekä mahdollisia 
sivuvaikutuksia, joita voivat olla raaka-
aineiden korvaaminen kestävän 
kehityksen periaatteiden vastaisesti, 
veronkierto tai taloudellisen toiminnan 
siirtäminen EU:n ulkopuolisiin maihin; 
huomauttaa, että luonnonvarojen verotus 
tekisi niistä arvokkaampia, minkä 
ansiosta raaka-aineita hyödynnettäisiin, 
uudelleenkäytettäisiin ja kierrätettäisiin 
nykyistä paremmin ja luonnonvarojen 
vienti vähenisi.

11. kehottaa arvioimaan huolellisesti 
mineraalivarojen, muiden kuin 
energiantuotantoon käytettävien raaka-
aineiden sekä veden- ja maankäytön 
edistämiseen ja tehokkuuden lisäämiseen 
tarjolla jo olevia lainsäädäntö- ja 
verotusvälineitä;

Or. it

Tarkistus 94
Riikka Manner

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. kehottaa komissiota tutkimaan 
mineraalivarojen, muiden kuin 
energiantuotantoon käytettävien raaka-
aineiden sekä veden- ja maankäytön veron 
vaikutuksia sekä mahdollisia 
sivuvaikutuksia, joita voivat olla raaka-
aineiden korvaaminen kestävän kehityksen 
periaatteiden vastaisesti, veronkierto tai 
taloudellisen toiminnan siirtäminen EU:n 
ulkopuolisiin maihin; huomauttaa, että 
luonnonvarojen verotus tekisi niistä 

11. kehottaa komissiota tutkimaan 
mineraalivarojen, muiden kuin 
energiantuotantoon käytettävien raaka-
aineiden sekä veden- ja maankäytön veron 
vaikutuksia sekä mahdollisia 
sivuvaikutuksia, joita voivat olla raaka-
aineiden korvaaminen kestävän kehityksen 
periaatteiden vastaisesti, veronkierto tai 
taloudellisen toiminnan siirtäminen EU:n 
ulkopuolisiin maihin;
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arvokkaampia, minkä ansiosta raaka-
aineita hyödynnettäisiin, 
uudelleenkäytettäisiin ja kierrätettäisiin 
nykyistä paremmin ja luonnonvarojen 
vienti vähenisi.

Or. fi

Tarkistus 95
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. kehottaa komissiota tutkimaan 
mineraalivarojen, muiden kuin 
energiantuotantoon käytettävien raaka-
aineiden sekä veden- ja maankäytön veron 
vaikutuksia sekä mahdollisia 
sivuvaikutuksia, joita voivat olla raaka-
aineiden korvaaminen kestävän kehityksen 
periaatteiden vastaisesti, veronkierto tai 
taloudellisen toiminnan siirtäminen EU:n 
ulkopuolisiin maihin; huomauttaa, että 
luonnonvarojen verotus tekisi niistä 
arvokkaampia, minkä ansiosta raaka-
aineita hyödynnettäisiin, 
uudelleenkäytettäisiin ja kierrätettäisiin 
nykyistä paremmin ja luonnonvarojen 
vienti vähenisi.

11. kehottaa komissiota tutkimaan 
mineraalivarojen, käyttämättömien 
louhittujen raaka-aineiden, muiden kuin 
energiantuotantoon käytettävien raaka-
aineiden sekä veden- ja maankäytön veron 
vaikutuksia sekä mahdollisia 
sivuvaikutuksia, joita voivat olla raaka-
aineiden korvaaminen kestävän kehityksen 
periaatteiden vastaisesti, veronkierto tai 
taloudellisen toiminnan siirtäminen EU:n 
ulkopuolisiin maihin; huomauttaa, että 
luonnonvarojen verotus tekisi niistä 
arvokkaampia, minkä ansiosta raaka-
aineita hyödynnettäisiin, 
uudelleenkäytettäisiin ja kierrätettäisiin 
nykyistä paremmin ja luonnonvarojen 
vienti vähenisi;

Or. en

Tarkistus 96
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. kannustaa komissiota jatkamaan 
innovointikumppanuuden valmistelua 
innovaatiounionia koskevan lippulaiva-
aloitteen mukaisesti ja korostaa, että 
kaikkien asianomaisten toimielinten 
välinen läheinen yhteistyö on tärkeää jo 
varhaisessa vaiheessa; 

Or. en

Tarkistus 97
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. katsoo, että tuotteiden ja siten myös 
raaka-aineiden ja bioottisten aineiden 
elinkaaren pidentämistä olisi edistettävä, 
sillä niiden louhinta, käyttö ja 
hävittäminen aiheuttavat huomattavia 
seurauksia maankäytölle, vesipolitiikalle, 
energia-alalle ja liikenteelle; huomauttaa, 
että uusi raaka-ainestrategia on 
sisällytettävä laajempaan 
Eurooppa 2020 -strategiaan oleellisena 
osana sen kokonaistavoitteita; kehottaa 
resurssitehokkuutta koskevien 
innovaatioiden keskittämiseen ja 
huomauttaa, että raaka-aineiden käytön 
tehostamisella on huomattava vaikutus 
teollisuus- ja liikennealoille;

Or. en

Tarkistus 98
Kathleen Van Brempt
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Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. kehottaa komissiota keräämään 
tietoa EU:n mahdollisuuksista ottaa 
talteen raaka-aineita 
kaatopaikkalouhinnalla ja kehittämällä 
normeja kaatopaikkojen kaivauksien 
suorittamiseen tarvittavista vaatimuksista, 
kuten muiden mahdollisten 
luonnonvarojen talteenotosta, 
energiatehokkuudesta verrattuna 
ensisijaisten raaka-aineiden kaivauksiin, 
mahdollisista sivuvaikutuksista 
ympäristölle ja ihmisten terveydelle (kuten 
kasvihuonekaasujen ja myrkyllisten 
aineiden päästöt) sekä 
energiantuotantoon ja maisemanhoitoon 
liittyvistä mahdollisuuksista;

Or. en


