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Tarkistus 1
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. vaatii, että erityisen lainsäädännön 
laatimista tai toimielinten välistä 
sopimusta eurooppalaisen ohjausjakson 
demokraattisen laillisuuden ja 
tehokkuuden varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 2
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. panee merkille, että vuotuisessa 
kasvuselvityksessä on suosituksia EU:n 
politiikan ensisijaisista tavoitteista; 
tähdentää siksi tarvetta lisätä uusi liite 
kestävästä kehityksestä;

Or. en

Tarkistus 3
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että resurssien tehokas käyttö 
ja energiatehokkuus ovat olennaisen 
tärkeitä kestävän kasvun ja 
ilmastonmuutoksen torjunnan 

1. korostaa, että resurssien tehokas käyttö 
ja energiatehokkuus ovat olennaisen 
tärkeitä kestävän kasvun ja 
ilmastonmuutoksen torjunnan 
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edistämisessä ja siksi kilpailukyvyn 
avaintekijöitä keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä;

edistämisessä ja siksi kilpailukyvyn 
avaintekijöitä keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä ja että ne samalla edistävät 
merkittävästi nykyisestä talouskriisistä 
selviytymistä; 

Or. en

Tarkistus 4
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että resurssien tehokas käyttö 
ja energiatehokkuus ovat olennaisen 
tärkeitä kestävän kasvun ja 
ilmastonmuutoksen torjunnan 
edistämisessä ja siksi kilpailukyvyn 
avaintekijöitä keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä;

1. korostaa, että resurssien tehokas käyttö 
ja energiatehokkuus ovat olennaisen 
tärkeitä kestävän kasvun ja 
ilmastonmuutoksen torjunnan 
edistämisessä samalla, kun parannetaan 
energiavarmuutta ja sitä, että energiaa on 
kuluttajien saatavilla; katsoo siksi, että 
energian ja resurssien tehokkaan käytön 
on oltava Euroopan taloudellisen
kilpailukyvyn avaintekijä keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä;

Or. lt

Tarkistus 5
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että resurssien tehokas käyttö 
ja energiatehokkuus ovat olennaisen 
tärkeitä kestävän kasvun ja 
ilmastonmuutoksen torjunnan 
edistämisessä ja siksi kilpailukyvyn 
avaintekijöitä keskipitkällä ja pitkällä 

1. korostaa, että resurssien tehokas käyttö 
ja energiatehokkuus ovat olennaisen 
tärkeitä kestävän kasvun ja 
ilmastonmuutoksen torjunnan 
edistämisessä samalla, kun parannetaan 
energiavarmuutta ja sitä, että energiaa on 
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aikavälillä; kuluttajien saatavilla; katsoo siksi, että 
energian ja resurssien tehokkaan käytön 
on oltava Euroopan taloudellisen
kilpailukyvyn avaintekijä keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä;

Or. lt

Tarkistus 6
Bairbre de Brún

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. tähdentää UNEP:n Green Economy 
Report -raportin yhteydessä vihreään 
talouteen sijoittamisen taloudellisia ja 
sosiaalisia hyötyjä, kuten BKT:n ja 
asukaskohtaisen BKT:n suurempi kasvu, 
talouden resurssitehokkuus, uusien ja 
innovatiivisten työpaikkojen luonti, 
luonto- ja ihmispääoman voitot ja 
köyhyyden väheneminen;

Or. en

Tarkistus 7
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että komission tuoreissa 
arvioinneissa todetaan, että EU on 
saavuttamassa vain puolet 20 prosentin 
tavoitteesta ja että jäsenvaltioiden nykyiset 
suunnitelmat uhkaavat jäädä jälkeen 
Eurooppa 2020 -strategiassa asetetusta 
energiatehokkuutta koskevasta 20 
prosentin kokonaistavoitteesta, mikä 

2. panee merkille, että komission tuoreissa 
arvioinneissa todetaan, että EU on 
saavuttamassa vain puolet 20 prosentin 
tavoitteesta ja että jäsenvaltioiden nykyiset 
suunnitelmat uhkaavat jäädä jälkeen 
Eurooppa 2020 -strategiassa asetetusta 
energiatehokkuutta koskevasta 20 
prosentin kokonaistavoitteesta, mikä 
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johtaisi monien alojen ja alueiden 
kasvumahdollisuuksien sekä työpaikkojen 
luomistilaisuuksien menettämiseen;

johtaisi monien alojen ja alueiden 
kasvumahdollisuuksien sekä työpaikkojen 
luomistilaisuuksien menettämiseen ja siten 
tuottavuuden, kilpailukyvyn ja sosiaalisen 
koheesion heikentymiseen;

Or. en

Tarkistus 8
Bairbre de Brún

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että komission tuoreissa 
arvioinneissa todetaan, että EU on 
saavuttamassa vain puolet 20 prosentin 
tavoitteesta ja että jäsenvaltioiden nykyiset 
suunnitelmat uhkaavat jäädä jälkeen 
Eurooppa 2020 -strategiassa asetetusta 
energiatehokkuutta koskevasta 20 
prosentin kokonaistavoitteesta, mikä 
johtaisi monien alojen ja alueiden 
kasvumahdollisuuksien sekä työpaikkojen 
luomistilaisuuksien menettämiseen;

2. panee merkille, että komission tuoreissa 
arvioinneissa todetaan, että EU on 
saavuttamassa vain puolet 20 prosentin 
tavoitteesta ja että jäsenvaltioiden nykyiset 
suunnitelmat uhkaavat jäädä jälkeen 
Eurooppa 2020 -strategiassa asetetusta 
energiatehokkuutta koskevasta 20 
prosentin kokonaistavoitteesta, mikä 
johtaisi monien alojen ja alueiden 
kasvumahdollisuuksien sekä työpaikkojen 
luomistilaisuuksien menettämiseen; katsoo, 
että sitoutumisen Eurooppa 2020 
-strategiaan kuuluvaan 20 prosentin 
energiatehokkuustavoitteeseen on oltava 
pakollista;

Or. en

Tarkistus 9
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että komission tuoreissa 
arvioinneissa todetaan, että EU on 

2. panee merkille, että komission tuoreissa 
arvioinneissa todetaan, että EU on 
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saavuttamassa vain puolet 20 prosentin 
tavoitteesta ja että jäsenvaltioiden nykyiset 
suunnitelmat uhkaavat jäädä jälkeen 
Eurooppa 2020 -strategiassa asetetusta 
energiatehokkuutta koskevasta 20 
prosentin kokonaistavoitteesta, mikä 
johtaisi monien alojen ja alueiden 
kasvumahdollisuuksien sekä työpaikkojen 
luomistilaisuuksien menettämiseen;

saavuttamassa vain puolet 20 prosentin 
tavoitteesta ja että jäsenvaltioiden nykyiset 
suunnitelmat uhkaavat jäädä jälkeen 
Eurooppa 2020 -strategiassa asetetusta 
energiatehokkuutta koskevasta 20 
prosentin kokonaistavoitteesta, mikä 
johtaisi monien alojen ja alueiden 
kasvumahdollisuuksien sekä työpaikkojen 
luomistilaisuuksien menettämiseen; 
kehottaa komissiota laatimaan 
suuntaviivat kansallisten tavoitteiden 
asettamisesta; kehottaa jäsenvaltioita
kantamaan enemmän vastuuta 
energiatehokkuutta koskevan tavoitteen 
saavuttamisesta ja toimittamaan 
komissiolle yksityiskohtaisempia tietoja;

Or. lt

Tarkistus 10
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että komission tuoreissa 
arvioinneissa todetaan, että EU on 
saavuttamassa vain puolet 20 prosentin 
tavoitteesta ja että jäsenvaltioiden nykyiset 
suunnitelmat uhkaavat jäädä jälkeen 
Eurooppa 2020 -strategiassa asetetusta 
energiatehokkuutta koskevasta 20 
prosentin kokonaistavoitteesta, mikä 
johtaisi monien alojen ja alueiden 
kasvumahdollisuuksien sekä työpaikkojen 
luomistilaisuuksien menettämiseen;

2. panee merkille, että komission tuoreissa 
arvioinneissa todetaan, että EU on 
saavuttamassa vain puolet 20 prosentin 
tavoitteesta ja että jäsenvaltioiden nykyiset 
suunnitelmat uhkaavat jäädä jälkeen 
Eurooppa 2020 -strategiassa asetetusta 
energiatehokkuutta koskevasta 20 
prosentin kokonaistavoitteesta, mikä 
johtaisi monien alojen ja alueiden 
kasvumahdollisuuksien sekä työpaikkojen 
luomistilaisuuksien menettämiseen; 
kehottaa komissiota laatimaan 
suuntaviivat kansallisten tavoitteiden 
asettamisesta; kehottaa jäsenvaltioita 
kantamaan enemmän vastuuta 
energiatehokkuutta koskevan tavoitteen 
saavuttamisesta ja toimittamaan 
komissiolle yksityiskohtaisempia tietoja;
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Or. lt

Tarkistus 11
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että komission tuoreissa 
arvioinneissa todetaan, että EU on 
saavuttamassa vain puolet 20 prosentin 
tavoitteesta ja että jäsenvaltioiden nykyiset 
suunnitelmat uhkaavat jäädä jälkeen 
Eurooppa 2020 -strategiassa asetetusta 
energiatehokkuutta koskevasta 20 
prosentin kokonaistavoitteesta, mikä 
johtaisi monien alojen ja alueiden 
kasvumahdollisuuksien sekä työpaikkojen 
luomistilaisuuksien menettämiseen;

2. panee merkille, että komission tuoreissa 
arvioinneissa todetaan, että EU on 
saavuttamassa vain puolet 20 prosentin 
tavoitteesta ja että jäsenvaltioiden nykyiset 
suunnitelmat uhkaavat jäädä jälkeen 
Eurooppa 2020 -strategiassa asetetusta 
energiatehokkuutta koskevasta 20 
prosentin kokonaistavoitteesta, mikä 
johtaisi komission mukaan monien alojen 
ja alueiden kasvumahdollisuuksien sekä 
työpaikkojen luomistilaisuuksien 
menettämiseen;

Or. it

Tarkistus 12
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että komission tuoreissa 
arvioinneissa todetaan, että EU on 
saavuttamassa vain puolet 20 prosentin 
tavoitteesta ja että jäsenvaltioiden nykyiset 
suunnitelmat uhkaavat jäädä jälkeen 
Eurooppa 2020 -strategiassa asetetusta 
energiatehokkuutta koskevasta 20 
prosentin kokonaistavoitteesta, mikä 
johtaisi monien alojen ja alueiden 
kasvumahdollisuuksien sekä työpaikkojen 
luomistilaisuuksien menettämiseen;

2. panee merkille, että komission tuoreissa 
arvioinneissa todetaan, että EU on 
saavuttamassa vain puolet 20 prosentin 
tavoitteesta ja että jäsenvaltioiden nykyiset 
suunnitelmat uhkaavat jäädä jälkeen 
Eurooppa 2020 -strategiassa asetetusta 
energiatehokkuutta koskevasta 20 
prosentin kokonaistavoitteesta;
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Or. it

Tarkistus 13
Riikka Manner

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että kulutusta voidaan vähentää 
merkittävästi etenkin energiavaltaisilla 
aloilla kuten rakentaminen/rakennukset, 
liikenne ja teollisuus;

3. korostaa, että kulutusta voidaan vähentää 
merkittävästi etenkin energiavaltaisilla 
aloilla kuten rakentaminen/rakennukset, 
liikenne ja teollisuus sitovien 
energiatehokkuusmääritelmien 
käyttöönotolla;

Or. fi

Tarkistus 14
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että kulutusta voidaan vähentää 
merkittävästi etenkin energiavaltaisilla 
aloilla kuten rakentaminen/rakennukset, 
liikenne ja teollisuus;

3. korostaa, että kulutusta voidaan vähentää 
etenkin energiavaltaisilla aloilla kuten 
rakentaminen/rakennukset, liikenne ja 
teollisuus, ja että tätä olisi tarkasteltava 
tarkemmin, mutta Euroopan 
teollisuusalan kilpailukykyä ei pitäisi 
heikentää;

Or. it

Tarkistus 15
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. arvostaa komission maaliskuussa 2011 
hyväksymään tiedonantoon 
KOM(2011)01091 sisältyvää uutta 
energiatehokkuussuunnitelmaa 2011, 
mutta ehdottaa rajoittavampien 
lisätoimien toteuttamista;

4. arvostaa komission maaliskuussa 2011 
hyväksymään tiedonantoon 
KOM(2011)01092 sisältyvää uutta 
energiatehokkuussuunnitelmaa 2011;

Or. it

Tarkistus 16
Riikka Manner

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa siksi komissiota ehdottamaan 
nyt oikeudellisesti sitovia kansallisia 
energiatehokkuustavoitteita ja ottamaan 
huomioon jäsenvaltioiden yksilölliset 
lähtökohdat, taloudellisen suorituskyvyn ja 
alalla aikaisemmin toteuttamat toimet;

5. kehottaa siksi komissiota ehdottamaan 
nyt oikeudellisesti sitovia kansallisia 
energiatehokkuustavoitteita, erityisesti 
rakentamisen alalla, ja ottamaan 
huomioon jäsenvaltioiden yksilölliset 
lähtökohdat, taloudellisen suorituskyvyn ja 
alalla aikaisemmin toteuttamat toimet;

Or. fi

Tarkistus 17
Crescenzio Rivellini

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa siksi komissiota ehdottamaan 
nyt oikeudellisesti sitovia kansallisia 
energiatehokkuustavoitteita ja ottamaan 
huomioon jäsenvaltioiden yksilölliset 

5. kehottaa jäsenvaltioita kunnioittamaan 
varauksettomasti vapaaehtoisia kansallisia 
energiatehokkuustavoitteita kansallisten 
uudistusohjelmien yhteydessä, Eurooppa 

                                               
1 EUVL
2 EUVL
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lähtökohdat, taloudellisen suorituskyvyn ja 
alalla aikaisemmin toteuttamat toimet; 

2020 -strategian mukaisten 
päätavoitteiden valossa, ja ottamaan 
huomioon omat lähtökohtansa, kansalliset 
olot ja mahdollisuudet, taloudellisen
suorituskyvyn ja alalla aikaisemmin 
toteutetut toimet;

Or. en

Tarkistus 18
Horst Schnellhardt

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa siksi komissiota ehdottamaan 
nyt oikeudellisesti sitovia kansallisia 
energiatehokkuustavoitteita ja ottamaan 
huomioon jäsenvaltioiden yksilölliset 
lähtökohdat, taloudellisen suorituskyvyn 
ja alalla aikaisemmin toteuttamat toimet;

5. kehottaa siksi komissiota nyt 
tarkistamaan Euroopan unionin 
energiatehokkuustavoitteet ja 
huolehtimaan siitä, että jäsenvaltiot 
täyttävät nämä tavoitteet kaikilta osin; 

Or. de

Tarkistus 19
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa siksi komissiota ehdottamaan 
nyt oikeudellisesti sitovia kansallisia 
energiatehokkuustavoitteita ja ottamaan 
huomioon jäsenvaltioiden yksilölliset 
lähtökohdat, taloudellisen suorituskyvyn
ja alalla aikaisemmin toteuttamat toimet;

5. kehottaa siksi komissiota ehdottamaan
energiatehokkuuden alan kansallisiin 
tavoitteisiin liittyviä kehityssuuntauksia ja 
ottamaan huomioon jäsenvaltioiden 
maantieteelliset näkökohdat, niiden 
lähtötilanteen, taloudellisen suorituskyvyn 
ja alalla aikaisemmin toteuttamat toimet;

Or. it



PE467.210v01-00 12/15 AM\870999FI.doc

FI

Tarkistus 20
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. tähdentää tarvetta perustaa vuotuinen 
EU:n tehokkuustavoite resurssien käytön 
vähentämiseksi, ja huomauttaa, että 
resurssien käyttö on erotettava 
talouskasvusta;

Or. en

Tarkistus 21
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson ennakoivan 
koordinoinnin on heijastettava sitä, että 
edistetään ympäristön kannalta kestävään 
talouteen siirtymistä;

6. tähdentää talous- ja ympäristökriisin 
välistä yhteyttä ja painottaa, että 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson ennakoivan koordinoinnin on 
heijastettava sitä, että edistetään 
ympäristön kannalta kestävään talouteen 
siirtymistä;

Or. en

Tarkistus 22
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että talouspolitiikan 6. katsoo, että talouspolitiikan 
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eurooppalaisen ohjausjakson ennakoivan 
koordinoinnin on heijastettava sitä, että 
edistetään ympäristön kannalta kestävään 
talouteen siirtymistä;

eurooppalaisen ohjausjakson ennakoivan 
koordinoinnin olisi heijastettava sitä, että
edistetään ympäristön kannalta kestävään 
talouteen siirtymistä, mutta samaan 
aikaan ei olisi unohdettava yleistä 
sosiaalis-taloudellista tasapainoa;

Or. it

Tarkistus 23
Bairbre de Brún

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa siksi komissiota sisällyttämään 
jokaiseen vuotuiseen kasvuselvitykseen 
edistymiskertomuksen ympäristötilinpidon 
indikaattoreista.

7. kehottaa siksi komissiota sisällyttämään 
jokaiseen vuotuiseen kasvuselvitykseen 
edistymiskertomuksen ympäristötilinpidon 
indikaattoreista sekä yhdenmukaisuudesta 
suhteessa ilmastonmuutokseen ja 
energiaan liittyviin Eurooppa 2020 
-tavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 24
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa siksi komissiota sisällyttämään
jokaiseen vuotuiseen kasvuselvitykseen 
edistymiskertomuksen ympäristötilinpidon 
indikaattoreista.

7. kehottaa siksi komissiota harkitsemaan, 
sisällytetäänkö jokaiseen vuotuiseen 
kasvuselvitykseen edistymiskertomus 
ympäristötilinpidon indikaattoreista 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
ympäristötilinpidosta annetun asetuksen 3 
artiklan1 mukaisten moduulien 
perusteella.
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__________________
1 GU (...)

Or. it

Tarkistus 25
Bas Eickhout

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. pitää erittäin tärkeänä, että 
luonnonvarojen käyttöä voidaan vähentää 
ja vähennystä seurata, mutta myös sitä, 
että ymmärretään olemassa olevien 
luonnonvarantojen koko; kehottaa siksi 
viipymättä täydentämään 
ympäristötilinpitojärjestelmää 
varantomäärillä;

Or. fi

Tarkistus 26
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota kehittämään 
tunnuslukuindikaattorit 
resurssitehokkuustavoitteiden 
toteuttamiseksi kansallisissa 
uudistusohjelmissa ja raportoimaan ne 
vuotuisessa kasvuselvityksessä.

Or. en
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Tarkistus 27
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. panee merkille, että BKT ei sisällä 
sosiaalista ja ihmispääomaa, 
luonnonvara- ja ekosysteemipalveluja, 
muun muassa ilmastonmuutoksesta 
johtuvia mullistuksia eikä periaatetta 
tasapuolisesta resurssien käytöstä 
nykyisille ja tuleville sukupolville 
kestävyyden pohjana; tähdentää siksi, että 
BKT on liitettävä uusiin tietoihin ja 
indikaattoreihin;

Or. en

Tarkistus 28
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. suhtautuu myönteisesti uusimpaan 
vuotuiseen kasvuselvitykseen sisältyvään 
ehdotukseen ympäristölle haitallisten 
tukien poistamisesta ja kehottaa 
arvioimaan tämän toimen 
täytäntöönpanoa vuoden 2012 
eurooppalaisen ohjausjakson aikana.

Or. en


