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Tarkistus 1
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission tiedonannon 
"Enemmän hyötyä EU:n 
ympäristötoimenpiteistä: luottamuksen 
lisääminen parantamalla tietämystä ja 
reagointia" (COM(2012)0095),

Or. en

Tarkistus 2
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon neuvoston
19. joulukuuta 2011 antamat päätelmät 
komission tiedonannosta 
"Etenemissuunnitelma kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa" (18786/11) 
ja neuvoston 20. joulukuuta 2010 antamat 
päätelmät "Kestävä materiaalinhallinta 
sekä kestävä tuotanto ja kulutus: 
resurssitehokkaan Euroopan avaintekijät",

– ottaa huomioon ympäristöasioiden 
neuvoston 19. joulukuuta 2011 antamat 
päätelmät komission tiedonannosta 
"Etenemissuunnitelma kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa" (18786/11), 
kilpailukykyneuvoston 29. marraskuuta 
2011 antamat päätelmät 
kilpailukykyisestä Euroopan taloudesta ja 
ympäristöasioiden neuvoston
20. joulukuuta 2010 antamat päätelmät 
"Kestävä materiaalinhallinta sekä kestävä 
tuotanto ja kulutus: resurssitehokkaan 
Euroopan avaintekijät",

Or. de

Tarkistus 3
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber, Elisabetta Gardini
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission tiedonannon 
"Raaka-aineiden saannin turvaaminen 
Euroopan hyvinvoinnin varmistamiseksi 
tulevaisuudessa – Ehdotus raaka-aineita 
koskevaksi eurooppalaiseksi 
innovaatiokumppanuudeksi" 
(COM(2012)0082 lopullinen);

Or. de

Tarkistus 4
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan mietinnön 
kuudennen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman tarkistamisesta ja 
seitsemännen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman painopisteiden 
asettamisesta – Parempi ympäristö, 
parempi elämä;

Or. fr

Tarkistus 5
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon Euroopan parlamentin 
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19. tammikuuta 2012 antaman 
päätöslauselman ruoan haaskauksen 
välttämiseksi: strategiat elintarvikeketjun 
tehostamiseksi EU:ssa1;

Or. fi

Tarkistus 6
Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että nykyinen talous- ja
rahoituskriisi osoittaa, että Eurooppa 
tarvitsee kiireesti uusia kestävän 
talouskasvun lähteitä;

A. katsoo, että nykyinen talous-, rahoitus-
ja ympäristökriisi osoittaa, että Eurooppa 
tarvitsee kiireesti uusia kestävän 
talouskasvun lähteitä;

Or. ro

Tarkistus 7
Andres Perello Rodriguez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. katsoo, että resurssien niukkuuden 
seuraukset, kuten hintojen nousu, 
haittaavat erityisen vakavasti pienituloisia 
ja heikoimmassa asemassa olevilla 
alueilla asuvia kansalaisia ja että tästä 
syystä on erityisen tärkeää luoda 
yhteisvaikutuksia sosiaali- ja 
ympäristöpolitiikan välille;

                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0014.
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Or. es

Tarkistus 8
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että luonnonvarojen liikakäyttö 
johtaa ympäristön heikkenemiseen ja maan 
luonnonvarojen tuhoutumiseen;

B. katsoo, että luonnonvarojen liiallinen 
hyväksikäyttö ja siihen liittyvä 
maankäytön muutos johtavat ympäristön 
heikkenemiseen ja maan luonnonvarojen 
tuhoutumiseen, myös luonnon 
monimuotoisuuden vähenemiseen;

Or. en

Tarkistus 9
Andres Perello Rodriguez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että luonnonvarojen liikakäyttö 
johtaa ympäristön heikkenemiseen ja maan 
luonnonvarojen tuhoutumiseen;

B. katsoo, että luonnonvarojen liikakäyttö 
johtaa ympäristön heikkenemiseen ja maan 
luonnonvarojen tuhoutumiseen ja 
vaikuttaa myös ihmisten terveyteen ja 
hyvinvointiin;

Or. es

Tarkistus 10
Matthias Groote

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että luonnonvarojen liikakäyttö 
johtaa ympäristön heikkenemiseen ja maan 
luonnonvarojen tuhoutumiseen;

B. katsoo, että luonnonvarojen liikakäyttö 
johtaa ympäristön heikkenemiseen, 
ilmastonmuutoksen kiihtymiseen ja maan 
luonnonvarojen tuhoutumiseen;

Or. de

Tarkistus 11
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että luonnonvarojen liikakäyttö 
johtaa ympäristön heikkenemiseen ja maan 
luonnonvarojen tuhoutumiseen;

B. katsoo, että luonnonvarojen lisääntynyt 
kysyntä ja liiallinen hyväksikäyttö
johtavat ympäristön heikkenemiseen ja 
maan rajallisten luonnonvarojen 
tuhoutumiseen;

Or. en

Tarkistus 12
Oreste Rossi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että resurssien voimakas käyttö 
ja maailmanlaajuisen kulutuksen 
dramaattinen kasvu nostavat raaka-
aineiden hintoja niin, että raaka-aineiden 
reaalihinnat ovat nousseet 147 prosentilla 
vuosisadan vaihteesta; katsoo, että EU:lla 
on todennäköisesti edessään vakavia 
haasteita keskeisten resurssien saatavuuden 
ja keskeytymättömien toimitusten 
varmistamisessa;

C. katsoo, että resurssien voimakas käyttö 
ja kulutuksen dramaattinen kasvu, joita 
ilmenee nousevissa talouksissa, mutta 
myös raaka-ainemarkkinoilla 
harjoitettava taloudellinen keinottelu,
nostavat raaka-aineiden hintoja niin, että 
raaka-aineiden reaalihinnat ovat nousseet 
147 prosentilla vuosisadan vaihteesta; 
katsoo, että EU:lla on todennäköisesti 
edessään vakavia haasteita keskeisten 
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resurssien saatavuuden ja 
keskeytymättömien toimitusten 
varmistamisessa;

Or. it

Tarkistus 13
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että resurssien voimakas käyttö 
ja maailmanlaajuisen kulutuksen 
dramaattinen kasvu nostavat raaka-
aineiden hintoja niin, että raaka-aineiden 
reaalihinnat ovat nousseet 147 prosentilla 
vuosisadan vaihteesta; katsoo, että EU:lla 
on todennäköisesti edessään vakavia 
haasteita keskeisten resurssien saatavuuden 
ja keskeytymättömien toimitusten 
varmistamisessa;

C. katsoo, että resurssien voimakas käyttö 
ja maailmanlaajuisen kulutuksen 
dramaattinen kasvu nostavat raaka-
aineiden hintoja niin, että raaka-aineiden 
reaalihinnat ovat nousseet 147 prosentilla 
vuosisadan vaihteesta; katsoo, että EU:lla 
on todennäköisesti edessään vakavia 
haasteita keskeisten resurssien saatavuuden 
ja keskeytymättömien toimitusten 
varmistamisessa; ottaa huomioon, että 
sekä taloudessa että politiikassa 
tunnustetaan raaka-aineiden tehokkaan 
käytön avainrooli näiden haasteiden 
voittamisessa;

Or. de

Tarkistus 14
Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että resurssien voimakas käyttö
ja maailmanlaajuisen kulutuksen 
dramaattinen kasvu nostavat raaka-
aineiden hintoja niin, että raaka-aineiden 
reaalihinnat ovat nousseet 147 prosentilla 

C. katsoo, että voimakkaan käytön 
aiheuttama resurssien niukkuus, raaka-
ainemarkkinoilla tapahtuva 
hintakeinottelu ja maailmanlaajuisen 
kulutuksen dramaattinen kasvu nostavat 
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vuosisadan vaihteesta; katsoo, että EU:lla 
on todennäköisesti edessään vakavia 
haasteita keskeisten resurssien saatavuuden 
ja keskeytymättömien toimitusten 
varmistamisessa;

raaka-aineiden hintoja niin, että raaka-
aineiden reaalihinnat ovat nousseet 
147 prosentilla vuosisadan vaihteesta; 
katsoo, että EU:lla on todennäköisesti 
edessään vakavia haasteita keskeisten 
resurssien saatavuuden ja 
keskeytymättömien toimitusten 
varmistamisessa;

Or. en

Tarkistus 15
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että resurssien voimakas käyttö 
ja maailmanlaajuisen kulutuksen 
dramaattinen kasvu nostavat raaka-
aineiden hintoja niin, että raaka-aineiden 
reaalihinnat ovat nousseet 147 prosentilla 
vuosisadan vaihteesta; katsoo, että EU:lla 
on todennäköisesti edessään vakavia 
haasteita keskeisten resurssien saatavuuden 
ja keskeytymättömien toimitusten 
varmistamisessa;

C. katsoo, että resurssien voimakas käyttö 
ja energian maailmanlaajuisen kulutuksen 
dramaattinen kasvu sekä keinottelu 
nostavat raaka-aineiden hintoja niin, että 
raaka-aineiden reaalihinnat ovat nousseet 
147 prosentilla vuosisadan vaihteesta; 
katsoo, että EU:lla on todennäköisesti 
edessään vakavia haasteita keskeisten 
resurssien saatavuuden ja 
keskeytymättömien toimitusten 
varmistamisessa;

Or. de

Tarkistus 16
Nick Griffin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että resurssien voimakas käyttö 
ja maailmanlaajuisen kulutuksen 
dramaattinen kasvu nostavat raaka-

C. katsoo, että resurssien voimakas käyttö, 
toimitusten fyysiset ja geologiset 
rajoitukset ja maailmanlaajuisen 
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aineiden hintoja niin, että raaka-aineiden 
reaalihinnat ovat nousseet 147 prosentilla 
vuosisadan vaihteesta; katsoo, että EU:lla 
on todennäköisesti edessään vakavia 
haasteita keskeisten resurssien saatavuuden 
ja keskeytymättömien toimitusten 
varmistamisessa;

kulutuksen dramaattinen kasvu nostavat 
raaka-aineiden hintoja niin, että raaka-
aineiden reaalihinnat ovat nousseet 
147 prosentilla vuosisadan vaihteesta; 
katsoo, että EU:lla on todennäköisesti 
edessään vakavia haasteita keskeisten 
resurssien saatavuuden ja 
keskeytymättömien toimitusten 
varmistamisessa;

Or. en

Tarkistus 17
Matthias Groote

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että talouden muuttaminen 
resurssitehokkaampaan suuntaan, jossa 
kunnioitetaan planeetan sietokykyä, 
parantaa kilpailukykyä ja tuo uusia kasvun 
ja työpaikkojen lähteitä 
kustannussäästöillä, jotka saavutetaan 
tehokkuuden lisäyksellä, innovaatioiden 
kaupallistamisella ja resurssien paremmalla 
hallinnalla niiden koko elinkaaren ajan;

D. katsoo, että talouden muuttaminen 
resurssitehokkaampaan suuntaan, jossa 
kunnioitetaan planeetan sietokykyä ja 
maailman väestön sekä tulevissa 
teollisuusvaltioissa asuvien määrän 
kasvua, parantaa kilpailukykyä ja tuo uusia 
kasvun ja työpaikkojen lähteitä 
kustannussäästöillä, jotka saavutetaan 
tehokkuuden lisäyksellä, innovaatioiden 
kaupallistamisella ja resurssien paremmalla 
hallinnalla niiden koko elinkaaren ajan;

Or. de

Tarkistus 18
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että talouden muuttaminen 
resurssitehokkaampaan suuntaan, jossa 

D. katsoo, että talouden muuttaminen 
resurssitehokkaampaan suuntaan, jossa 
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kunnioitetaan planeetan sietokykyä, 
parantaa kilpailukykyä ja tuo uusia kasvun 
ja työpaikkojen lähteitä 
kustannussäästöillä, jotka saavutetaan 
tehokkuuden lisäyksellä, innovaatioiden 
kaupallistamisella ja resurssien paremmalla 
hallinnalla niiden koko elinkaaren ajan;

kunnioitetaan planeetan sietokykyä, voi 
parantaa kilpailukykyä ja tuoda uusia 
kasvun ja työpaikkojen lähteitä 
kustannussäästöillä, jotka saavutetaan 
tehokkuuden lisäyksellä, innovaatioiden 
kaupallistamisella ja resurssien paremmalla 
hallinnalla niiden koko elinkaaren ajan;

Or. de

Tarkistus 19
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. katsoo, että kierrätys on enemmän 
kuin pelkkää kierrätyskelpoisen jätteen 
keräämistä ja että tästä syystä kaikki 
tuotantoketjun vaiheet olisi ehdottomasti 
sisällytettävä tuleviin toimenpiteisiin;

Or. de

Tarkistus 20
Oreste Rossi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. katsoo, että on keskeistä luoda 
edellytykset, jotta EU selviäisi 
mahdollisimman pian useissa 
jäsenvaltioissa nyt vallitsevasta 
taantumasta ja taloudellisesta 
pysähtyneisyydestä, ja samalla on otettava 
huomioon, että nykyistä yksinkertaisempi 
ja joustavampi lainsäädäntö on ratkaiseva 
tekijä talouden elvyttämisessä;
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Or. it

Tarkistus 21
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D b. katsoo, että tulevassa 
kokonaisvaltaisessa resurssipolitiikassa ei 
enää pitäisi vain erottaa toisistaan 
"uusiutuvia" ja "uusiutumattomia" 
luonnonvaroja, vaan siihen olisi 
sisällytettävä myös "kestävät" raaka-
aineet;

Or. de

Tarkistus 22
Andres Perello Rodriguez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa maaliskuun 2011 Eurobarometrin 
osoittavan, että resurssitehokkuus sekä 
kestävä tuotanto ja kulutus ovat EU:n 
kansalaisten keskeisiä huolenaiheita;

E. toteaa maaliskuun 2011 Eurobarometrin 
osoittavan, että resurssitehokkuus sekä 
kestävä tuotanto ja kulutus ovat EU:n 
kansalaisten keskeisiä huolenaiheita ja että 
kestävyyttä kohti eteneminen edellyttää 
välttämättä kansalaisten suoraa 
osallistamista muuttamalla resurssien 
käyttöä koskevia asenteita ja 
yhteiskunnan tapoja;

Or. es

Tarkistus 23
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. katsoo, että maailmanlaajuisen 
väestönkasvun aiheuttama 
maataloustuotannon kysynnän 
lisääntyminen tulevina vuosikymmeninä 
vaikuttaa merkittävästi maankäyttöön ja 
luonnonvaraisiin ekosysteemeihin;

Or. en

Tarkistus 24
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. katsoo, että resurssien saatavuuden 
ja keskeytymättömien toimitusten 
varmistaminen on yhä suurempi haaste 
resurssien kulutuksen sekä veden- ja 
maankäytön lisääntymisen vuoksi;

Or. en

Tarkistus 25
Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. taloudellinen kasvu on 
resurssitehokkaiden investointien 
edellytys;

Or. en
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Tarkistus 26
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. katsoo, että luonnon arvon ja 
luonnon tarjoamien 
ekosysteemipalveluiden realisointi ja 
rahaksi muuttaminen on välttämätöntä, 
kun siirrytään resurssitehokkaaseen 
talouteen;

Or. en

Tarkistus 27
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. avoin ja vapaa kauppa on yksi 
tärkeimmistä välineistä, joiden avulla 
taataan resurssien tehokas käyttö;

Or. sv

Tarkistus 28
Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E b. teollisuuden kilpailukyky 
mahdollistaa uudet investoinnit 
tehokkaampaan teknologiaan;
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Or. en

Tarkistus 29
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. kehottaa perustamaan yhteiset 
tehtäväkohtaiset joukot ravinnon, asumisen 
ja liikkumisen kolmea keskeistä aluetta 
varten: näissä tulisi olla asiantuntijat 
komissiosta, jäsenvaltioista, teollisuudesta 
ja kansalaisyhteiskunnasta, ja niiden tulisi 
laatia vuoden kuluessa Euroopan 
resurssitehokkuuden toimintasuunnitelmat, 
joissa on selkeät vertailuarvot;

1. kehottaa perustamaan yhteiset 
tehtäväkohtaiset joukot ravinnon, asumisen 
ja liikkumisen kolmea keskeistä aluetta 
varten: näissä tulisi olla asiantuntijat 
komissiosta, jäsenvaltioista, teollisuudesta 
ja kansalaisyhteiskunnasta, ja niiden tulisi 
laatia mahdollisimman pian Euroopan 
resurssitehokkuuden toimintasuunnitelmat, 
joissa on ohjeelliset vertailuarvot;

Or. de

Tarkistus 30
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. kehottaa perustamaan yhteiset 
tehtäväkohtaiset joukot ravinnon, asumisen 
ja liikkumisen kolmea keskeistä aluetta 
varten: näissä tulisi olla asiantuntijat 
komissiosta, jäsenvaltioista, teollisuudesta 
ja kansalaisyhteiskunnasta, ja niiden tulisi 
laatia vuoden kuluessa Euroopan 
resurssitehokkuuden toimintasuunnitelmat, 
joissa on selkeät vertailuarvot;

1. kehottaa perustamaan yhteiset 
tehtäväkohtaiset joukot ravinnon, asumisen 
ja liikkumisen kolmea keskeistä aluetta 
varten: näissä tulisi olla asiantuntijat 
komissiosta, jäsenvaltioista, teollisuudesta 
ja kansalaisyhteiskunnasta, ja niiden tulisi 
laatia vuoden kuluessa Euroopan 
resurssitehokkuuden toimintasuunnitelmat, 
joissa on selkeät resurssien 
vähentämistoimet;

Or. en
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Tarkistus 31
Oreste Rossi

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. kehottaa perustamaan yhteiset 
tehtäväkohtaiset joukot ravinnon, asumisen 
ja liikkumisen kolmea keskeistä aluetta 
varten: näissä tulisi olla asiantuntijat 
komissiosta, jäsenvaltioista, teollisuudesta 
ja kansalaisyhteiskunnasta, ja niiden tulisi 
laatia vuoden kuluessa Euroopan 
resurssitehokkuuden toimintasuunnitelmat, 
joissa on selkeät vertailuarvot;

1. kehottaa perustamaan yhteiset 
tehtäväkohtaiset joukot ravinnon, asumisen 
ja liikkumisen kolmea keskeistä aluetta 
varten: näissä tulisi olla asiantuntijat 
komissiosta, jäsenvaltioista, paikallisista 
viranomaisista, teollisuudesta ja 
kansalaisyhteiskunnasta, ja niiden tulisi 
laatia vuoden kuluessa Euroopan 
resurssitehokkuuden toimintasuunnitelmat, 
joissa on selkeät tekniset ja taloudelliset
vertailuarvot, jotta saadaan 
yksityiskohtainen analyysi kustannusten 
ja hyötyjen välisestä suhteesta;

Or. it

Tarkistus 32
Bas Eickhout, Satu Hassi

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. kehottaa perustamaan yhteiset 
tehtäväkohtaiset joukot ravinnon, 
asumisen ja liikkumisen kolmea keskeistä 
aluetta varten: näissä tulisi olla
asiantuntijat komissiosta, jäsenvaltioista, 
teollisuudesta ja kansalaisyhteiskunnasta, 
ja niiden tulisi laatia vuoden kuluessa 
Euroopan resurssitehokkuuden 
toimintasuunnitelmat, joissa on selkeät 
vertailuarvot;

1. kehottaa komissiota perustamaan 
ravinnon, asumisen ja liikkumisen 
kolmea keskeistä aluetta varten yhteiset 
tehtäväkohtaiset joukot, joissa on
asiantuntijat komissiosta, jäsenvaltioista, 
teollisuudesta ja kansalaisyhteiskunnasta, 
jotta voidaan laatia vuoden kuluessa 
Euroopan resurssitehokkuuden 
toimintasuunnitelmat, joissa on selkeät 
resurssien vähentämistoimet;

Or. en
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Tarkistus 33
Holger Krahmer, Britta Reimers

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. kehottaa perustamaan yhteiset 
tehtäväkohtaiset joukot ravinnon, 
asumisen ja liikkumisen kolmea keskeistä 
aluetta varten: näissä tulisi olla 
asiantuntijat komissiosta, jäsenvaltioista, 
teollisuudesta ja kansalaisyhteiskunnasta, 
ja niiden tulisi laatia vuoden kuluessa 
Euroopan resurssitehokkuuden 
toimintasuunnitelmat, joissa on selkeät 
vertailuarvot;

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan kaikki avaintoimijat mukaan 
etenemissuunnitelman täytäntöönpanoon 
ja siirtymiseen resurssitehokkaaseen 
talouteen, jossa on löydettävä 
asianmukainen tasapaino ekologisen, 
taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden 
välillä;

Or. en

Tarkistus 34
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Csaba Sándor Tabajdi, Marisa Matias, Karin 
Kadenbach, Vittorio Prodi, Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. kehottaa perustamaan yhteiset 
tehtäväkohtaiset joukot ravinnon,
asumisen ja liikkumisen kolmea keskeistä 
aluetta varten: näissä tulisi olla 
asiantuntijat komissiosta, jäsenvaltioista, 
teollisuudesta ja kansalaisyhteiskunnasta, 
ja niiden tulisi laatia vuoden kuluessa 
Euroopan resurssitehokkuuden 
toimintasuunnitelmat, joissa on selkeät 
vertailuarvot;

1. kehottaa perustamaan yhteiset 
tehtäväkohtaiset joukot asumisen,
liikkumisen sekä ravinnon ja juoman
kolmea keskeistä aluetta varten: näissä 
tulisi olla asiantuntijat komissiosta, 
jäsenvaltioista, teollisuudesta ja 
kansalaisyhteiskunnasta, ja niiden tulisi 
laatia vuoden kuluessa Euroopan 
resurssitehokkuuden toimintasuunnitelmat, 
joissa on selkeät resurssien 
vähentämistoimet;

Or. en
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Tarkistus 35
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. kehottaa perustamaan yhteiset 
tehtäväkohtaiset joukot ravinnon, asumisen 
ja liikkumisen kolmea keskeistä aluetta 
varten: näissä tulisi olla asiantuntijat 
komissiosta, jäsenvaltioista, teollisuudesta 
ja kansalaisyhteiskunnasta, ja niiden 
tulisi laatia vuoden kuluessa Euroopan 
resurssitehokkuuden toimintasuunnitelmat, 
joissa on selkeät vertailuarvot;

1. kehottaa perustamaan yhteiset 
tehtäväkohtaiset joukot ravinnon, asumisen 
ja liikkumisen kolmea keskeistä aluetta 
varten: näissä tulisi olla komission, 
jäsenvaltioiden, teollisuuden ja 
kansalaisyhteiskunnan asiantuntijat, jotta 
voidaan laatia vuoden kuluessa Euroopan 
resurssitehokkuuden toimintasuunnitelmat, 
joissa on tarkoituksenmukaiset 
indikaattorit;

Or. en

Tarkistus 36
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. kehottaa perustamaan yhteiset 
tehtäväkohtaiset joukot ravinnon, asumisen 
ja liikkumisen kolmea keskeistä aluetta 
varten: näissä tulisi olla asiantuntijat 
komissiosta, jäsenvaltioista, teollisuudesta 
ja kansalaisyhteiskunnasta, ja niiden tulisi 
laatia vuoden kuluessa Euroopan 
resurssitehokkuuden toimintasuunnitelmat, 
joissa on selkeät vertailuarvot; 

1. kehottaa perustamaan yhteiset 
tehtäväkohtaiset joukot ravinnon, asumisen 
ja liikkumisen kolmea keskeistä aluetta 
varten: näissä tulisi olla asiantuntijat 
komissiosta, jäsenvaltioista, teollisuudesta 
ja kansalaisyhteiskunnasta, ja niiden tulisi 
laatia vuoden kuluessa Euroopan 
resurssitehokkuuden toimintasuunnitelmat, 
joissa on selkeät vertailuarvot ja EU:n 
tuen mekanismit;

Or. lt

Tarkistus 37
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber
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Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
pikaisesti täytäntöön jätealaa koskevan 
nykyisen lainsäädännön, jotta 
varmistetaan toimivien markkinoiden 
välttämättömät edellytykset;

Or. de

Tarkistus 38
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Csaba Sándor Tabajdi, Marisa Matias, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota kehittämään 
asianmukaisia vaikutusten arviointeja 
varten hallussapitoketjun järjestelmän, 
jonka avulla ohjataan tuottajia koko 
ketjun ajan kirjaamaan resurssien käyttöä 
avoimen järjestelmän avulla, mikä 
järkeistäisi resurssien käyttöä;

Or. en

Tarkistus 39
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Csaba Sándor Tabajdi, Marisa Matias, Jo Leinen, 
Karin Kadenbach, Vittorio Prodi, Marita Ulvskog, Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. kehottaa komissiota tukemaan 
arvoketjujen toimijoiden välistä 
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kumppanuutta, joka perustuu arvoketjun 
ominaispiirteiden, haasteiden ja esteiden 
ymmärtämiseen;

Or. en

Tarkistus 40
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Elisabetta Gardini

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään uusiomateriaalien markkinoita
ja kasvattamaan kierrätysmateriaalien 
kysyntää kehittämällä kriteerejä 
jätevaiheen päättymiselle ja luomalla 
taloudellisia kannusteita, kuten 
uusiomateriaalien alennetut 
arvonlisäverokannat, vuoteen 2013 
mennessä; kehottaa näin ollen luomaan 
jätteiden osalta "Schengen-alueen", jotta 
jätettä voidaan siirtää kierrätystä varten 
vapaammin jäsenvaltioiden välillä;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita
purkamaan uusiomateriaalien 
markkinoiden toimintaa haittaavat 
mahdolliset esteet ja kasvattamaan 
kierrätysmateriaalien ja sivutuotteiden 
kysyntää ja saatavuutta kehittämällä 
tiukkoja kriteerejä jätevaiheen 
päättymiselle muiden keskeisten 
jätevirtojen osalta tai luomalla 
taloudellisia kannusteita, kuten 
uusiomateriaalien alennetut 
arvonlisäverokannat, aloille, joilla 
markkinat toimivat puutteellisesti, tai 
toteuttamalla innovatiivisen keräys- ja 
erottelutekniikan käyttöä edistäviä 
toimenpiteitä; kehottaa näin ollen luomaan 
jätteiden osalta "Schengen-alueen", jotta 
jätettä voidaan sisämarkkinoilla siirtää 
kierrätystä varten vapaammin 
jäsenvaltioiden välillä; pitää kuitenkin 
välttämättömänä vaatia nykyistä 
voimakkaammin voimassa olevien 
säädösten, kuten jätteiden siirrosta 
annetun asetuksen (asetus (EY) N:o 
1013/2006), periaatteiden noudattamista 
ja koko EU:n alueella voimassa olevia 
vertailukelpoisia tiukkoja normeja;

Or. de
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Tarkistus 41
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään uusiomateriaalien markkinoita 
ja kasvattamaan kierrätysmateriaalien 
kysyntää kehittämällä kriteerejä 
jätevaiheen päättymiselle ja luomalla 
taloudellisia kannusteita, kuten 
uusiomateriaalien alennetut 
arvonlisäverokannat, vuoteen 2013 
mennessä; kehottaa näin ollen luomaan 
jätteiden osalta "Schengen-alueen", jotta 
jätettä voidaan siirtää kierrätystä varten 
vapaammin jäsenvaltioiden välillä;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään uusiomateriaalien markkinoita 
ja kasvattamaan kierrätysmateriaalien 
kysyntää kehittämällä kriteerejä 
jätevaiheen päättymiselle ja luomalla 
taloudellisia kannusteita, kuten 
uusiomateriaalien alennetut 
arvonlisäverokannat, vuoteen 2013 
mennessä; kehottaa näin ollen luomaan 
jätteiden osalta "sisämarkkinat", jotta 
jätettä voidaan siirtää kierrätystä varten 
vapaammin jäsenvaltioiden välillä;

Or. en

Tarkistus 42
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään uusiomateriaalien markkinoita 
ja kasvattamaan kierrätysmateriaalien 
kysyntää kehittämällä kriteerejä 
jätevaiheen päättymiselle ja luomalla 
taloudellisia kannusteita, kuten 
uusiomateriaalien alennetut 
arvonlisäverokannat, vuoteen 2013 
mennessä; kehottaa näin ollen luomaan 
jätteiden osalta "Schengen-alueen", jotta 
jätettä voidaan siirtää kierrätystä varten 
vapaammin jäsenvaltioiden välillä;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään uusiomateriaalien markkinoita 
ja kasvattamaan kierrätysmateriaalien 
kysyntää kehittämällä kriteerejä 
jätevaiheen päättymiselle ja luomalla 
taloudellisia kannusteita, kuten 
uusiomateriaalien alennetut 
arvonlisäverokannat, vuoteen 2013 
mennessä sekä muita markkinavälineitä ja 
helpottamaan jätteiden siirtämistä
kierrätystä varten tietyntyyppisten jätteiden 
hyödynnettäväksi vientiä koskevassa 
asetuksessa (EY) N:o 1418/2007 olevan 
vihreän listan puitteissa;
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Or. fr

Tarkistus 43
Oreste Rossi

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään uusiomateriaalien markkinoita 
ja kasvattamaan kierrätysmateriaalien 
kysyntää kehittämällä kriteerejä 
jätevaiheen päättymiselle ja luomalla 
taloudellisia kannusteita, kuten 
uusiomateriaalien alennetut 
arvonlisäverokannat, vuoteen 2013 
mennessä; kehottaa näin ollen luomaan 
jätteiden osalta "Schengen-alueen", jotta 
jätettä voidaan siirtää kierrätystä varten 
vapaammin jäsenvaltioiden välillä;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään uusiomateriaalien markkinoita 
ja kasvattamaan kierrätysmateriaalien 
kysyntää kehittämällä kriteerejä 
jätevaiheen päättymiselle ja luomalla 
taloudellisia kannusteita, kuten 
uusiomateriaalien alennetut 
arvonlisäverokannat, vuoteen 2013 
mennessä;

Or. it

Tarkistus 44
Bas Eickhout, Satu Hassi

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään uusiomateriaalien markkinoita 
ja kasvattamaan kierrätysmateriaalien 
kysyntää kehittämällä kriteerejä 
jätevaiheen päättymiselle ja luomalla 
taloudellisia kannusteita, kuten 
uusiomateriaalien alennetut 
arvonlisäverokannat, vuoteen 2013 
mennessä; kehottaa näin ollen luomaan
jätteiden osalta "Schengen-alueen", jotta 
jätettä voidaan siirtää kierrätystä varten 

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään uusiomateriaalien ja 
materiaalien uudelleenkäytön markkinoita 
ja kasvattamaan uudelleenkäytön ja
kierrätysmateriaalien kysyntää kehittämällä 
kriteerejä jätevaiheen päättymiselle ja 
luomalla taloudellisia kannusteita, kuten 
uusiomateriaalien alennetut 
arvonlisäverokannat, vuoteen 2013 
mennessä; kehottaa näin ollen luomaan 
jätteiden osalta "Schengen-alueen", jotta 
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vapaammin jäsenvaltioiden välillä; jätettä voidaan siirtää kierrätystä ja 
uudelleenkäyttöä (lukuun ottamatta 
polttamista ja kaatopaikalle sijoittamista)
varten vapaammin jäsenvaltioiden välillä;

Or. en

Tarkistus 45
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään uusiomateriaalien markkinoita 
ja kasvattamaan kierrätysmateriaalien 
kysyntää kehittämällä kriteerejä 
jätevaiheen päättymiselle ja luomalla 
taloudellisia kannusteita, kuten 
uusiomateriaalien alennetut 
arvonlisäverokannat, vuoteen 2013 
mennessä; kehottaa näin ollen luomaan 
jätteiden osalta "Schengen-alueen", jotta 
jätettä voidaan siirtää kierrätystä varten 
vapaammin jäsenvaltioiden välillä;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään uusiomateriaalien markkinoita 
ja kasvattamaan kierrätysmateriaalien 
kysyntää kehittämällä nopeammin
kriteerejä jätevaiheen päättymiselle ja 
sivutuotteille ja luomalla taloudellisia 
kannusteita vuoteen 2013 mennessä; 
kehottaa näin ollen luomaan jätteiden 
osalta "Schengen-alueen", jotta jätettä 
voidaan siirtää kierrätystä varten 
vapaammin jäsenvaltioiden välillä;

Or. en

Tarkistus 46
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Csaba Sándor Tabajdi, Marisa Matias, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään uusiomateriaalien markkinoita
ja kasvattamaan kierrätysmateriaalien
kysyntää kehittämällä kriteerejä 
jätevaiheen päättymiselle ja luomalla 

2. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään tuotteiden uudelleenkäyttöä ja 
uusiomateriaalien käyttöä ja kasvattamaan 
materiaalien uudelleenkäytön ja
kierrätettyjen raaka-aineiden kysyntää 
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taloudellisia kannusteita, kuten 
uusiomateriaalien alennetut 
arvonlisäverokannat, vuoteen 2013 
mennessä; kehottaa näin ollen luomaan 
jätteiden osalta "Schengen-alueen", jotta 
jätettä voidaan siirtää kierrätystä varten 
vapaammin jäsenvaltioiden välillä;

kehittämällä kriteerejä jätevaiheen 
päättymiselle ja luomalla taloudellisia 
kannusteita, kuten uusiomateriaalien 
alennetut arvonlisäverokannat;

Or. en

Tarkistus 47
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään uusiomateriaalien markkinoita 
ja kasvattamaan kierrätysmateriaalien 
kysyntää kehittämällä kriteerejä
jätevaiheen päättymiselle ja luomalla 
taloudellisia kannusteita, kuten 
uusiomateriaalien alennetut 
arvonlisäverokannat, vuoteen 2013 
mennessä; kehottaa näin ollen luomaan 
jätteiden osalta "Schengen-alueen", jotta 
jätettä voidaan siirtää kierrätystä varten 
vapaammin jäsenvaltioiden välillä;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
poistamaan uusiomateriaalien toimivia 
markkinoita haittaavat esteet ja 
kasvattamaan kierrätysmateriaalien 
kysyntää kehittämällä lisäkriteerejä
jätevaiheen päättymiselle ja luomalla 
taloudellisia kannusteita; kehottaa näin 
ollen luomaan jätteiden osalta "Schengen-
alueen", jotta jätettä voidaan siirtää 
kierrätystä varten vapaammin 
jäsenvaltioiden välillä;

Or. de

Tarkistus 48
Richard Seeber

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään uusiomateriaalien markkinoita 
ja kasvattamaan kierrätysmateriaalien 

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään uusiomateriaalien markkinoita 
ja kasvattamaan kierrätysmateriaalien ja 
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kysyntää kehittämällä kriteerejä 
jätevaiheen päättymiselle ja luomalla 
taloudellisia kannusteita, kuten 
uusiomateriaalien alennetut 
arvonlisäverokannat, vuoteen 2013 
mennessä; kehottaa näin ollen luomaan 
jätteiden osalta "Schengen-alueen", jotta 
jätettä voidaan siirtää kierrätystä varten 
vapaammin jäsenvaltioiden välillä;

sivutuotteiden tarjontaa ja kysyntää 
kehittämällä kriteerejä jätevaiheen 
päättymiselle ja luomalla taloudellisia 
kannusteita; kehottaa näin ollen luomaan 
jätteiden osalta "Schengen-alueen", jotta 
jätettä voidaan siirtää kierrätystä varten 
vapaammin jäsenvaltioiden välillä;

Or. de

Tarkistus 49
Holger Krahmer, Britta Reimers

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään uusiomateriaalien markkinoita 
ja kasvattamaan kierrätysmateriaalien 
kysyntää kehittämällä kriteerejä 
jätevaiheen päättymiselle ja luomalla 
taloudellisia kannusteita, kuten 
uusiomateriaalien alennetut 
arvonlisäverokannat, vuoteen 2013 
mennessä; kehottaa näin ollen luomaan 
jätteiden osalta "Schengen-alueen", jotta 
jätettä voidaan siirtää kierrätystä varten 
vapaammin jäsenvaltioiden välillä;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään uusiomateriaalien markkinoita 
ja kasvattamaan kierrätysmateriaalien 
kysyntää kehittämällä kriteerejä 
jätevaiheen päättymiselle ja luomalla 
taloudellisia kannusteita, kuten 
uusiomateriaalien alennetut 
arvonlisäverokannat, vuoteen 2013 
mennessä; kehottaa näin ollen 
varmistamaan sisämarkkinoiden 
toimivuuden jätteiden osalta, jotta jätettä 
voidaan siirtää kierrätystä varten 
vapaammin jäsenvaltioiden välillä;

Or. en

Tarkistus 50
Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään uusiomateriaalien markkinoita 
ja kasvattamaan kierrätysmateriaalien 
kysyntää kehittämällä kriteerejä 
jätevaiheen päättymiselle ja luomalla 
taloudellisia kannusteita, kuten 
uusiomateriaalien alennetut 
arvonlisäverokannat, vuoteen 2013 
mennessä; kehottaa näin ollen luomaan 
jätteiden osalta "Schengen-alueen", jotta 
jätettä voidaan siirtää kierrätystä varten 
vapaammin jäsenvaltioiden välillä;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään uusiomateriaalien markkinoita 
ja kasvattamaan kierrätysmateriaalien 
kysyntää kehittämällä kriteerejä 
jätevaiheen päättymiselle ja luomalla 
taloudellisia kannusteita, kuten 
uusiomateriaalien alennetut 
arvonlisäverokannat, vuoteen 2013 
mennessä; kehottaa näin ollen luomaan 
jätteiden osalta "Schengen-alueen", jotta 
jätettä voidaan siirtää kierrätystä varten 
vapaammin jäsenvaltioiden välillä ja jotta 
voidaan kehittää jätehuoltotekniikoita ja 
-menetelmiä koskevaa tehokkaampaa 
alueellista yhteistyötä;

Or. en

Tarkistus 51
Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään uusiomateriaalien markkinoita 
ja kasvattamaan kierrätysmateriaalien 
kysyntää kehittämällä kriteerejä 
jätevaiheen päättymiselle ja luomalla 
taloudellisia kannusteita, kuten 
uusiomateriaalien alennetut 
arvonlisäverokannat, vuoteen 2013 
mennessä; kehottaa näin ollen luomaan 
jätteiden osalta "Schengen-alueen", jotta
jätettä voidaan siirtää kierrätystä varten 
vapaammin jäsenvaltioiden välillä;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään uusiomateriaalien markkinoita 
ja kasvattamaan kierrätysmateriaalien 
kysyntää kehittämällä kriteerejä 
jätevaiheen päättymiselle ja luomalla 
taloudellisia kannusteita, kuten 
uusiomateriaalien alennetut 
arvonlisäverokannat, vuoteen 2013 
mennessä; kehottaa näin ollen lisäämään 
jäsenvaltioiden vaatimuksenmukaisuuden 
arviointilaitosten yhteistyötä siten, kuin se 
on määritelty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä 
heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan 
pitämiseen liittyvää akkreditointia ja 
markkinavalvontaa koskevista 
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vaatimuksista, jotta voidaan määritellä 
yhtenäiset akkreditointia koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja tehostaa 
täytäntöönpanon valvontaa IMPEL-
verkoston yhteistyöllä;

Or. ro

Tarkistus 52
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään uusiomateriaalien markkinoita 
ja kasvattamaan kierrätysmateriaalien 
kysyntää kehittämällä kriteerejä 
jätevaiheen päättymiselle ja luomalla 
taloudellisia kannusteita, kuten 
uusiomateriaalien alennetut 
arvonlisäverokannat, vuoteen 2013 
mennessä; kehottaa näin ollen luomaan 
jätteiden osalta "Schengen-alueen", jotta 
jätettä voidaan siirtää kierrätystä varten 
vapaammin jäsenvaltioiden välillä;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään uusiomateriaalien markkinoita 
ja kasvattamaan kierrätysmateriaalien 
kysyntää kehittämällä kriteerejä 
jätevaiheen päättymiselle 
jätepuitedirektiivin (2008/98/EY) 
mukaisesti ja luomalla taloudellisia 
kannusteita, kuten uusiomateriaalien 
alennetut arvonlisäverokannat, 
vuoteen 2013 mennessä; kehottaa näin 
ollen varmistamaan sisämarkkinoiden 
toimivuuden kierrätyksen osalta ja 
parantamaan ns. vihreän jäteluettelon 
jätteiden siirtämistä koskevien sääntöjen 
toimivuutta; komission tulisi ottaa 
ensimmäinen askel tähän suuntaan 
varmistamalla kierrätystä varten kerätyn 
jätteen, joka on eroteltu jäännösjätteestä,
siirtäminen vapaasti jäsenvaltioiden 
välillä;

Or. en

Tarkistus 53
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään uusiomateriaalien markkinoita 
ja kasvattamaan kierrätysmateriaalien 
kysyntää kehittämällä kriteerejä 
jätevaiheen päättymiselle ja luomalla 
taloudellisia kannusteita, kuten 
uusiomateriaalien alennetut 
arvonlisäverokannat, vuoteen 2013 
mennessä; kehottaa näin ollen luomaan 
jätteiden osalta "Schengen-alueen", jotta 
jätettä voidaan siirtää kierrätystä varten 
vapaammin jäsenvaltioiden välillä;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään uusiomateriaalien markkinoita 
ja kasvattamaan kierrätysmateriaalien 
kysyntää kehittämällä kriteerejä 
jätevaiheen päättymiselle ja luomalla 
taloudellisia kannusteita, kuten jätteen
alennetut arvonlisäverokannat, 
vuoteen 2013 mennessä; kehottaa näin 
ollen luomaan jätteiden osalta "Schengen-
alueen", jotta jätettä voidaan siirtää 
kierrätystä varten vapaammin 
jäsenvaltioiden välillä;

Or. sv

Tarkistus 54
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Marisa Matias, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. kehottaa Euroopan komissiota 
tutkimaan, voitaisiinko luoda 
arvoasteikko sen varmistamiseksi, että 
raaka-aineiden käytöstä saadaan 
mahdollisimman suuri lisäarvo 
ympäristöä vaarantamatta tehokasta 
eurooppalaista raaka-ainestrategiaa 
koskevan mietinnön (2011/2056(INI)) 
mukaisesti; 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 55
Holger Krahmer, Britta Reimers

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota selventämään, 
että kotitalouksista kierrätykseen erikseen 
kerätyn jätteen keräystä ja käsittelyä ei 
pitäisi osoittaa vain julkisten yritysten 
tehtäväksi;

Or. en

Tarkistus 56
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota selventämään, 
että kotitalouksista hyödyntämistä varten 
erikseen kerätyn jätteen keräyksen ja 
käsittelyn ei voida katsoa olevan 
yleishyödyllinen palvelu, joka voidaan 
osoittaa vain julkisten yritysten 
tehtäväksi;

Or. en

Tarkistus 57
Judith A. Merkies, Satu Hassi, Bas Eickhout, Nessa Childers, Marisa Matias, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. vaatii komissiota tutkimaan 
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resurssien ja ensimmäistä kertaa 
käytettävien raaka-aineiden veron 
vaikutuksia sekä mahdollisia 
sivuvaikutuksia, joita voivat olla raaka-
aineiden korvaaminen kestävän 
kehityksen periaatteiden vastaisesti, 
veronkierto tai taloudellisen toiminnan 
siirtäminen EU:n ulkopuolisiin maihin, ja 
antamaan tätä varten 
resurssitehokkuuden ensiarvoisuuden 
huomioon ottavia ehdotuksia EU:n 
välineistä; resurssien verotuksen täytyy 
edistää materiaalien uudelleenkäyttöä ja 
kierrätystä sen sijaan, että otetaan 
käyttöön ensimmäistä kertaa käytettäviä 
raaka-aineita, ja sen avulla voitaisiin 
siirtää verotaakkaa työstä 
luonnonvaroihin;

Or. en

Tarkistus 58
Judith A. Merkies, Daciana Octavia Sârbu, Nessa Childers, Marita Ulvskog, Jo Leinen, 
Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
2 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 c. toistaa, että jätelainsäädännön 
täytäntöönpanoa on valvottava 
tarmokkaammin;

Or. en

Tarkistus 59
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota edistämään 
tutkimusta ja teknistä innovointia vihreään 
talouteen siirtymisen nopeuttamiseksi; 
korostaa, että innovaatiounioni on yksi 
resurssitehokkaan Euroopan vetureista;

3. kehottaa komissiota edistämään 
tutkimusta ja teknistä innovointia vihreään 
talouteen siirtymisen nopeuttamiseksi; 
korostaa, että innovaatiounioni on yksi 
resurssitehokkaan Euroopan vetureista; 
kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
ottamaan käyttöön resurssitehokkuuden 
alan parhaiden käytäntöjen 
verkkotietokannan, joka on helposti 
saatavilla kaikille kansalaisille ja 
yrityksille ja auttaa levittämään 
ratkaisuehdotuksia ja uusia ideoita ja 
toteuttamaan niitä;

Or. de

Tarkistus 60
Andres Perello Rodriguez

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota edistämään 
tutkimusta ja teknistä innovointia vihreään 
talouteen siirtymisen nopeuttamiseksi; 
korostaa, että innovaatiounioni on yksi 
resurssitehokkaan Euroopan vetureista;

3. ilmaisee huolensa tutkimus-, 
kehittämis- ja innovaatiopolitiikan 
määrärahojen vähennyksistä, joita monet 
jäsenvaltiot kriisin varjolla tekevät, ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään tutkimusta ja teknistä 
innovointia vihreään talouteen siirtymisen 
nopeuttamiseksi; korostaa, että 
innovaatiounioni on yksi resurssitehokkaan 
Euroopan vetureista;

Or. es

Tarkistus 61
Oreste Rossi
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Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota edistämään 
tutkimusta ja teknistä innovointia vihreään 
talouteen siirtymisen nopeuttamiseksi; 
korostaa, että innovaatiounioni on yksi 
resurssitehokkaan Euroopan vetureista;

3. kehottaa komissiota edistämään 
kaikenlaisia kansallisia ja kansainvälisiä 
toimia, esimerkiksi tutkimusta ja teknistä 
innovointia, jotta EU onnistuisi 
palauttamaan kilpailukykynsä maailman 
markkinoilla; korostaa, että 
innovaatiounioni on yksi resurssitehokkaan 
Euroopan vetureista;

Or. it

Tarkistus 62
Bas Eickhout, Satu Hassi, Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota edistämään 
tutkimusta ja teknistä innovointia 
vihreään talouteen siirtymisen 
nopeuttamiseksi; korostaa, että 
innovaatiounioni on yksi resurssitehokkaan 
Euroopan vetureista;

3. kehottaa komissiota tukemaan ja 
edistämään innovointia ja kestäviä 
liiketoimintamalleja, kuten vuokrausta, ja 
myös alakohtaisten teollisuusstrategioiden 
kehitystä, joita tarvitaan siirtymisessä 
resurssitehokkaaseen talouteen; korostaa, 
että innovaatiounioni ja raaka-aineita 
koskeva eurooppalainen 
innovaatiokumppanuus kuuluvat 
resurssitehokkaan Euroopan vetureihin;

Or. en

Tarkistus 63
Holger Krahmer, Britta Reimers

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota edistämään 
tutkimusta ja teknistä innovointia vihreään
talouteen siirtymisen nopeuttamiseksi; 
korostaa, että innovaatiounioni on yksi 
resurssitehokkaan Euroopan vetureista;

3. kehottaa komissiota edistämään 
erityisesti perustutkimusta ja teknistä 
innovointia resurssitehokkaaseen
talouteen siirtymisen nopeuttamiseksi; 
korostaa, että innovaatiounioni on yksi 
resurssitehokkaan Euroopan vetureista;

Or. en

Tarkistus 64
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Marita Ulvskog, Jo Leinen, Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota edistämään 
tutkimusta ja teknistä innovointia
vihreään talouteen siirtymisen
nopeuttamiseksi; korostaa, että 
innovaatiounioni on yksi resurssitehokkaan 
Euroopan vetureista;

3. kehottaa komissiota edistämään luovaa 
ajattelua, jotta voidaan saavuttaa teknisen 
innovoinnin läpimurtoja kestävään
talouteen siirtymisen nopeuttamiseksi; 
korostaa, että innovaatiounioni ja 
erityisesti Horisontti 2020 -puiteohjelma 
sekä raaka-aineita koskeva 
eurooppalainen innovaatiokumppanuus 
kuuluvat resurssitehokkaan Euroopan 
vetureihin;

Or. en

Tarkistus 65
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota edistämään 
tutkimusta ja teknistä innovointia vihreään 
talouteen siirtymisen nopeuttamiseksi; 

3. kehottaa komissiota edistämään 
tutkimusta ja teknistä innovointia vihreään 
talouteen siirtymisen nopeuttamiseksi; 
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korostaa, että innovaatiounioni on yksi 
resurssitehokkaan Euroopan vetureista;

korostaa, että innovaatiounioni, etenkin 
raaka-aineita koskeva eurooppalainen 
innovaatiokumppanuus, on yksi 
resurssitehokkaan Euroopan vetureista;

Or. de

Tarkistus 66
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber, Elisabetta Gardini

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään ja käyttämään vuoden 2012 
loppuun mennessä selkeitä ja mitattavissa 
olevia taloudellisen toiminnan 
indikaattoreita, joissa otetaan huomioon 
ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus 
ja resurssitehokkuus;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään ja käyttämään 
mahdollisimman pian – päätösten 
perusteet julkistaen – selkeitä, vankkoja ja 
mitattavissa olevia taloudellisen toiminnan 
indikaattoreita, joissa otetaan huomioon 
ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus 
ja resurssitehokkuus, mutta myös talouden 
globalisoituminen ja mahdolliset 
suhdannevaihtelut;

Or. de

Tarkistus 67
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään ja käyttämään vuoden 2012 
loppuun mennessä selkeitä ja mitattavissa 
olevia taloudellisen toiminnan 
indikaattoreita, joissa otetaan huomioon 
ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus 
ja resurssitehokkuus;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään ja käyttämään vuoden 2012 
loppuun mennessä selkeitä ja mitattavissa 
olevia taloudellisen toiminnan 
indikaattoreita, joissa otetaan huomioon 
ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus 
ja resurssitehokkuus, sekä 
suunnittelemaan jätetilastoja koskevan 
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asetuksen tarkistamista, jotta luodaan 
vakaa ja luotettava perusta kierrätyksen 
edistämiselle;

Or. fr

Tarkistus 68
Bas Eickhout, Satu Hassi

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään ja käyttämään vuoden 2012 
loppuun mennessä selkeitä ja mitattavissa
olevia taloudellisen toiminnan 
indikaattoreita, joissa otetaan huomioon 
ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus 
ja resurssitehokkuus;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
sopimaan vuoden 2012 loppuun mennessä 
sellaisten selkeiden ja mitattavissa olevien
taloudellisen toiminnan indikaattoreiden 
käytöstä, joita ovat maankäytön 
jalanjälki, vesi-, materiaali- ja 
hiilijalanjälki ja joissa otetaan huomioon 
ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus 
ja resurssitehokkuus; kehottaa komissiota 
myös esittämään vuoteen 2013 mennessä 
konkreettisia lainsäädäntöaloitteita, joita 
tarvitaan sitovien maakohtaisten, 
rahoituksella ja rahoitusvälineillä 
tuettujen vähentämistavoitteiden 
saavuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 69
Holger Krahmer, Britta Reimers

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään ja käyttämään vuoden 2012 
loppuun mennessä selkeitä ja mitattavissa 
olevia taloudellisen toiminnan 

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään ja käyttämään vuoden 2012 
loppuun mennessä selkeitä ja mitattavissa 
olevia taloudellisen toiminnan 
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indikaattoreita, joissa otetaan huomioon 
ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus 
ja resurssitehokkuus;

indikaattoreita, joiden osalta kuullaan 
avaintoimijoita ja joissa otetaan huomioon 
ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus 
ja resurssitehokkuus;

Or. en

Tarkistus 70
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään ja käyttämään vuoden 2012 
loppuun mennessä selkeitä ja mitattavissa 
olevia taloudellisen toiminnan 
indikaattoreita, joissa otetaan huomioon 
ilmastonmuutos, luonnon 
monimuotoisuus ja resurssitehokkuus;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
esittämään vuoden 2013 loppuun 
mennessä konkreettisia 
lainsäädäntöaloitteita, joita tarvitaan 
sitovien maakohtaisten, rahoituksella ja 
rahoitusvälineillä tuettujen resurssien 
vähentämistavoitteiden saavuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 71
Richard Seeber

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään ja käyttämään vuoden 2012 
loppuun mennessä selkeitä ja mitattavissa 
olevia taloudellisen toiminnan 
indikaattoreita, joissa otetaan huomioon 
ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus 
ja resurssitehokkuus;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään ja käyttämään 
mahdollisimman pian selkeitä ja 
mitattavissa olevia taloudellisen toiminnan 
indikaattoreita, joissa otetaan huomioon 
ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus 
ja resurssitehokkuus;

Or. de
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Tarkistus 72
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään ja käyttämään vuoden 2012
loppuun mennessä selkeitä ja mitattavissa 
olevia taloudellisen toiminnan 
indikaattoreita, joissa otetaan huomioon 
ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus 
ja resurssitehokkuus;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään ja käyttämään vuoden 2013
loppuun mennessä selkeitä ja mitattavissa 
olevia taloudellisen toiminnan 
indikaattoreita, joissa otetaan huomioon 
ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus 
ja resurssitehokkuus;

Or. pl

Tarkistus 73
Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään ja käyttämään vuoden 2012 
loppuun mennessä selkeitä ja mitattavissa 
olevia taloudellisen toiminnan 
indikaattoreita, joissa otetaan huomioon 
ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus 
ja resurssitehokkuus;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään ja käyttämään vuoden 2012 
loppuun mennessä selkeitä ja mitattavissa 
olevia taloudellisen toiminnan 
indikaattoreita, joissa otetaan huomioon 
ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus 
ja resurssitehokkuus, ja 
yhdenmukaistamaan jätteisiin liittyvät 
laskentamenetelmät ja tilastot 
kierrätyksen edistämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 74
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään ja käyttämään vuoden 2012 
loppuun mennessä selkeitä ja mitattavissa 
olevia taloudellisen toiminnan 
indikaattoreita, joissa otetaan huomioon 
ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus 
ja resurssitehokkuus;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään ja käyttämään vuoden 2012 
loppuun mennessä selkeitä ja mitattavissa 
olevia taloudellisen toiminnan 
indikaattoreita, joissa otetaan huomioon 
ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus 
ja resurssitehokkuus, sekä harkitsemaan 
jätetilastoja koskevan asetuksen 
tarkistamista, mikä loisi vakaan perustan 
kierrättämisen edistämiselle;

Or. en

Tarkistus 75
Nick Griffin

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään ja käyttämään vuoden 2012 
loppuun mennessä selkeitä ja mitattavissa 
olevia taloudellisen toiminnan 
indikaattoreita, joissa otetaan huomioon 
ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus 
ja resurssitehokkuus;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään ja käyttämään vuoden 2012 
loppuun mennessä selkeitä ja mitattavissa 
olevia taloudellisen toiminnan 
indikaattoreita, joissa otetaan huomioon 
ilmastonmuutos, öljyvarojen ehtyminen,
luonnon monimuotoisuus ja 
resurssitehokkuus;

Or. en

Tarkistus 76
Andres Perello Rodriguez

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kiinnittää huomiota alueiden 
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komitean ehdotukseen ottaa käyttöön 
"kori", joka sisältää seuraavat neljä 
resurssienkäyttöindikaattoria: vaikutus 
maahan, raaka-aineiden käyttö (luonnon 
monimuotoisuus, biologiset ja 
mineraaliresurssit), vesijalanjälki ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vaikutus; 

Or. es

Tarkistus 77
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota laajentamaan 
ekosuunnitteludirektiivin soveltamisalaa 
myös tuotteisiin, jotka eivät liity energiaan, 
ja laatimaan muita ekosuunnitteluun 
liittyviä vaatimuksia tuotteiden tasolle, 
muun muassa kierrätetylle sisällölle, 
kestävyydelle ja uudelleenkäytettävyydelle, 
jotta voidaan parantaa niiden 
ympäristövaikutuksia ja edistää 
kierrätysmarkkinoita;

5. kehottaa komissiota laajentamaan 
kattavien vaikutustenarviointien jälkeen 
ekosuunnitteludirektiivin soveltamisalaa 
myös tuotteisiin, jotka eivät liity energiaan, 
ja laatimaan muita ekosuunnitteluun 
liittyviä vaatimuksia tuotteiden tasolle, 
muun muassa kierrätetylle sisällölle, 
kestävyydelle, kierrätettävyydelle ja 
uudelleenkäytettävyydelle, jotta voidaan 
parantaa niiden ympäristövaikutuksia ja 
edistää kierrätysmarkkinoita; muistuttaa 
tässä yhteydessä, että 
vaikutustenarvioinneissa olisi tutkittava 
erityisesti vaikutuksia kilpailukykyyn ja 
myös huolehdittava siitä, ettei synny 
muiden säännösten kanssa päällekkäisiä 
säännöksiä;

Or. de

Tarkistus 78
Oreste Rossi

Päätöslauselmaesitys
5 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota laajentamaan
ekosuunnitteludirektiivin soveltamisalaa 
myös tuotteisiin, jotka eivät liity 
energiaan, ja laatimaan muita 
ekosuunnitteluun liittyviä vaatimuksia 
tuotteiden tasolle, muun muassa 
kierrätetylle sisällölle, kestävyydelle ja 
uudelleenkäytettävyydelle, jotta voidaan 
parantaa niiden ympäristövaikutuksia ja 
edistää kierrätysmarkkinoita;

5. kehottaa komissiota, mikäli se aikoo 
ehdottaa ekosuunnitteludirektiivin 
soveltamisalan laajentamista, arvioimaan 
ennakkoon ja tarkoin sen aiheuttamia 
vaikutuksia tuotantokustannuksiin ja 
loppukuluttajiin;

Or. it

Tarkistus 79
Bas Eickhout, Satu Hassi

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota laajentamaan 
ekosuunnitteludirektiivin soveltamisalaa 
myös tuotteisiin, jotka eivät liity energiaan, 
ja laatimaan muita ekosuunnitteluun 
liittyviä vaatimuksia tuotteiden tasolle, 
muun muassa kierrätetylle sisällölle, 
kestävyydelle ja uudelleenkäytettävyydelle, 
jotta voidaan parantaa niiden 
ympäristövaikutuksia ja edistää 
kierrätysmarkkinoita;

5. kehottaa komissiota laajentamaan 
ekosuunnitteludirektiivin soveltamisalaa 
myös tuotteisiin, jotka eivät liity energiaan, 
ja laatimaan muita ekosuunnitteluun 
liittyviä vaatimuksia tuotteiden tasolle, 
muun muassa kierrätettävyydelle, 
kierrätetylle sisällölle, kestävyydelle, 
korjattavuudelle ja 
uudelleenkäytettävyydelle, jotta voidaan 
parantaa niiden ympäristövaikutuksia ja 
edistää kierrätysmarkkinoita;

Or. en

Tarkistus 80
Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
5 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota laajentamaan 
ekosuunnitteludirektiivin soveltamisalaa 
myös tuotteisiin, jotka eivät liity 
energiaan, ja laatimaan muita 
ekosuunnitteluun liittyviä vaatimuksia 
tuotteiden tasolle, muun muassa 
kierrätetylle sisällölle, kestävyydelle ja 
uudelleenkäytettävyydelle, jotta voidaan 
parantaa niiden ympäristövaikutuksia ja 
edistää kierrätysmarkkinoita;

5. kehottaa komissiota laajentamaan
ekosuunnitteludirektiivin soveltamisalaa ja 
laatimaan muita ekosuunnitteluun liittyviä 
vaatimuksia tuotteiden tasolle, muun 
muassa kierrätetylle sisällölle, 
kestävyydelle ja uudelleenkäytettävyydelle, 
jotta voidaan parantaa niiden 
ympäristövaikutuksia ja edistää 
kierrätysmarkkinoita;

Or. en

Tarkistus 81
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota laajentamaan 
ekosuunnitteludirektiivin soveltamisalaa 
myös tuotteisiin, jotka eivät liity energiaan, 
ja laatimaan muita ekosuunnitteluun 
liittyviä vaatimuksia tuotteiden tasolle, 
muun muassa kierrätetylle sisällölle, 
kestävyydelle ja uudelleenkäytettävyydelle, 
jotta voidaan parantaa niiden 
ympäristövaikutuksia ja edistää 
kierrätysmarkkinoita;

5. kehottaa komissiota laajentamaan 
ekosuunnitteludirektiivin soveltamisalaa 
myös tuotteisiin, jotka eivät liity energiaan, 
ja laatimaan muita ekosuunnitteluun 
liittyviä vaatimuksia tuotteiden tasolle, 
muun muassa kierrätettävyydelle, 
kierrätetylle sisällölle, kestävyydelle ja 
uudelleenkäytettävyydelle, jotta voidaan 
parantaa niiden ympäristövaikutuksia ja 
edistää kierrätysmarkkinoita;

Or. en

Tarkistus 82
Holger Krahmer, Britta Reimers

Päätöslauselmaesitys
5 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota laajentamaan
ekosuunnitteludirektiivin soveltamisalaa 
myös tuotteisiin, jotka eivät liity energiaan, 
ja laatimaan muita ekosuunnitteluun 
liittyviä vaatimuksia tuotteiden tasolle, 
muun muassa kierrätetylle sisällölle, 
kestävyydelle ja uudelleenkäytettävyydelle, 
jotta voidaan parantaa niiden 
ympäristövaikutuksia ja edistää 
kierrätysmarkkinoita;

5. kehottaa komissiota olemaan 
laajentamatta ekosuunnitteludirektiivin 
soveltamisalaa myös tuotteisiin, jotka eivät 
liity energiaan, ja olemaan laatimatta
muita ekosuunnitteluun liittyviä 
vaatimuksia tuotteiden tasolle;

Or. en

Tarkistus 83
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, 
Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota laajentamaan 
ekosuunnitteludirektiivin soveltamisalaa 
myös tuotteisiin, jotka eivät liity energiaan, 
ja laatimaan muita ekosuunnitteluun 
liittyviä vaatimuksia tuotteiden tasolle, 
muun muassa kierrätetylle sisällölle, 
kestävyydelle ja uudelleenkäytettävyydelle, 
jotta voidaan parantaa niiden 
ympäristövaikutuksia ja edistää 
kierrätysmarkkinoita;

5. kehottaa komissiota laajentamaan 
ekosuunnitteludirektiivin soveltamisalaa 
myös tuotteisiin, jotka eivät liity energiaan, 
ja laatimaan muita ekosuunnitteluun 
liittyviä vaatimuksia tuotteiden tasolle, 
muun muassa kierrätettävyydelle, 
tuotteiden kierrätykselle niiden elinkaaren 
lopussa, kestävyydelle ja 
uudelleenkäytettävyydelle, jotta voidaan 
parantaa niiden ympäristövaikutuksia ja 
edistää kierrätysmarkkinoita;

Or. en

Tarkistus 84
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
5 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota laajentamaan
ekosuunnitteludirektiivin soveltamisalaa 
myös tuotteisiin, jotka eivät liity energiaan,
ja laatimaan muita ekosuunnitteluun 
liittyviä vaatimuksia tuotteiden tasolle, 
muun muassa kierrätetylle sisällölle, 
kestävyydelle ja uudelleenkäytettävyydelle, 
jotta voidaan parantaa niiden 
ympäristövaikutuksia ja edistää 
kierrätysmarkkinoita;

5. kehottaa komissiota arvioimaan 
voimassa olevan ekosuunnitteludirektiivin 
täytäntöönpanoa kattavasti sen 
ympäristöön, talouteen ja markkinoiden 
toimintakykyyn aiheuttamien vaikutusten 
suhteen, ennen kuin 
ekosuunnitteludirektiivin soveltamisalaa 
laajennetaan myös tuotteisiin, jotka eivät 
liity energiaan;

Or. de

Tarkistus 85
Richard Seeber

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota laajentamaan 
ekosuunnitteludirektiivin soveltamisalaa 
myös tuotteisiin, jotka eivät liity 
energiaan, ja laatimaan muita 
ekosuunnitteluun liittyviä vaatimuksia 
tuotteiden tasolle, muun muassa 
kierrätetylle sisällölle, kestävyydelle ja 
uudelleenkäytettävyydelle, jotta voidaan 
parantaa niiden ympäristövaikutuksia ja 
edistää kierrätysmarkkinoita;

5. kehottaa komissiota laatimaan muita 
ekosuunnitteluun liittyviä vaatimuksia 
tuotteiden tasolle, muun muassa 
kierrätetylle sisällölle, kierrätettävyydelle, 
kestävyydelle ja uudelleenkäytettävyydelle, 
jotta voidaan parantaa niiden 
ympäristövaikutuksia ja edistää 
kierrätysmarkkinoita;

Or. de

Tarkistus 86
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Päätöslauselmaesitys
5 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota laajentamaan 
ekosuunnitteludirektiivin soveltamisalaa 
myös tuotteisiin, jotka eivät liity 
energiaan, ja laatimaan muita 
ekosuunnitteluun liittyviä vaatimuksia
tuotteiden tasolle, muun muassa 
kierrätetylle sisällölle, kestävyydelle ja
uudelleenkäytettävyydelle, jotta voidaan 
parantaa niiden ympäristövaikutuksia ja 
edistää kierrätysmarkkinoita;

5. kehottaa komissiota harkitsemaan 
tuotesuunnittelua koskevia toimia
tuotteiden tasolle, muun muassa 
kierrätetylle sisällölle, kestävyydelle, 
uudelleenkäytettävyydelle ja 
kierrätettävyydelle, jotta voidaan parantaa 
niiden ympäristövaikutuksia ja edistää 
kierrätysmarkkinoita;

Or. en

Tarkistus 87
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota laajentamaan 
ekosuunnitteludirektiivin soveltamisalaa 
myös tuotteisiin, jotka eivät liity energiaan, 
ja laatimaan muita ekosuunnitteluun 
liittyviä vaatimuksia tuotteiden tasolle, 
muun muassa kierrätetylle sisällölle, 
kestävyydelle ja uudelleenkäytettävyydelle, 
jotta voidaan parantaa niiden 
ympäristövaikutuksia ja edistää 
kierrätysmarkkinoita;

5. kehottaa komissiota laajentamaan 
ekosuunnitteludirektiivin soveltamisalaa 
myös tuotteisiin, jotka eivät liity energiaan, 
ja laatimaan muita ekosuunnitteluun 
liittyviä vaatimuksia 
resurssitehokkuudelle yleisesti ja
tuotteiden tasolle, muun muassa 
kierrätetylle sisällölle, kestävyydelle, 
hiilipitoisuudelle ja 
uudelleenkäytettävyydelle, jotta voidaan 
parantaa niiden ympäristövaikutuksia ja 
edistää kierrätysmarkkinoita;

Or. en

Tarkistus 88
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. vaatii levittämään tavanomaisia 
massakulutustuotteita koskevia 
ympäristötietoja; tukee 
ympäristötiedottamisen kansallisia 
kokeiluja ja kannustaa komissiota 
luomaan yhdenmukainen tuotteiden 
ekologisen jalanjäljen eurooppalainen 
laskentamenetelmä, jotta lisätään 
kuluttajien tietoja tuotteista, jotka eivät 
kuulu nykyisiin järjestelmiin, joita ovat 
esimerkiksi ympäristömerkki, 
energiamerkintä ja luomumerkintä;

Or. fr

Tarkistus 89
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa, että raaka-aineiden tehokas 
käyttö edistää sekä talouskasvua että 
ympäristönsuojelua, joten se pitäisi entistä 
laajemmin integroida myös muihin EU:n 
politiikan aloihin;

Or. lt

Tarkistus 90
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Satu Hassi, Bas Eickhout, Vittorio Prodi, Marisa 
Matias, Marita Ulvskog, Jo Leinen, Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa, että resurssitehokkuus on 
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monialainen asia; kehottaa komissiota 
yhdistämään tämän 
toimintasuunnitelman muihin 
politiikkoihin, erityisesti laaja-alaisiin 
talouspolitiikkoihin, kuten 
Eurooppa 2020 -strategiaan;

Or. en

Tarkistus 91
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kannattaa resurssitehokasta Eurooppaa 
koskevaa lippulaivahanketta sekä 
etenemissuunnitelmaa kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa ja sen visiota 
vuodelle 2050, mukaan lukien sen 
välitavoitteita; kehottaa komissiota 
esittämään nopeasti kaikki välitavoitteiden 
saavuttamiseen tarvittavat lainsäädäntö- ja 
muut aloitteet ja varmistamaan, että kaikki 
EU:n politiikat ovat niiden mukaisia;

6. kannattaa resurssitehokasta Eurooppaa 
koskevaa lippulaivahanketta sekä 
etenemissuunnitelmaa kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa ja sen visiota 
vuodelle 2050, mukaan lukien sen 
välitavoitteita; kehottaa komissiota 
esittämään nopeasti kaikki välitavoitteiden 
saavuttamiseen tarvittavat lainsäädäntö- ja 
muut aloitteet ja varmistamaan, että kaikki 
EU:n politiikat ovat johdonmukaisesti 
niiden mukaisia;

Or. de

Tarkistus 92
Oreste Rossi

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kannattaa resurssitehokasta Eurooppaa 
koskevaa lippulaivahanketta sekä 
etenemissuunnitelmaa kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa ja sen visiota 
vuodelle 2050, mukaan lukien sen 

6. kannattaa resurssitehokasta Eurooppaa 
koskevaa lippulaivahanketta sekä 
etenemissuunnitelmaa kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa ja sen visiota 
vuodelle 2050, mukaan lukien sen 
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välitavoitteita; kehottaa komissiota 
esittämään nopeasti kaikki välitavoitteiden 
saavuttamiseen tarvittavat lainsäädäntö- ja 
muut aloitteet ja varmistamaan, että kaikki 
EU:n politiikat ovat niiden mukaisia;

välitavoitteita; kehottaa komissiota 
esittämään nopeasti kaikki välitavoitteiden 
saavuttamiseen tarvittavat lainsäädäntö- ja 
muut aloitteet ja varmistamaan, että kaikki 
EU:n politiikat ovat niiden mukaisia; 
kehottaa komissiota säilyttämään vakaan 
lainsäädäntökehyksen, jotta pitkän 
aikavälin investoinnit eivät vaarantuisi, 
sekä ehdottamaan sellaisen 
lainsäädännön kumoamista, joka 
osoittautuu talouden elvyttämisen ja 
talouskasvun kannalta tehottomaksi, 
tarpeettomaksi tai niitä jarruttavaksi;

Or. it

Tarkistus 93
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kannattaa resurssitehokasta Eurooppaa 
koskevaa lippulaivahanketta sekä 
etenemissuunnitelmaa kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa ja sen visiota 
vuodelle 2050, mukaan lukien sen 
välitavoitteita; kehottaa komissiota 
esittämään nopeasti kaikki välitavoitteiden 
saavuttamiseen tarvittavat lainsäädäntö- ja 
muut aloitteet ja varmistamaan, että kaikki 
EU:n politiikat ovat niiden mukaisia;

6. kannattaa resurssitehokasta Eurooppaa 
koskevaa lippulaivahanketta sekä 
etenemissuunnitelmaa kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa ja sen visiota 
vuodelle 2050, mukaan lukien sen 
välitavoitteita; kehottaa komissiota 
esittämään nopeasti kaikki välitavoitteiden 
saavuttamiseen tarvittavat aloitteet ja 
varmistamaan, että kaikki EU:n politiikat 
ovat niiden mukaisia;

Or. en

Tarkistus 94
Holger Krahmer, Britta Reimers

Päätöslauselmaesitys
6 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kannattaa resurssitehokasta Eurooppaa 
koskevaa lippulaivahanketta sekä 
etenemissuunnitelmaa kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa ja sen visiota 
vuodelle 2050, mukaan lukien sen 
välitavoitteita; kehottaa komissiota 
esittämään nopeasti kaikki välitavoitteiden 
saavuttamiseen tarvittavat lainsäädäntö- ja 
muut aloitteet ja varmistamaan, että kaikki 
EU:n politiikat ovat niiden mukaisia;

6. kannattaa resurssitehokasta Eurooppaa 
koskevaa lippulaivahanketta sekä 
etenemissuunnitelmaa kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa ja sen visiota 
vuodelle 2050, mukaan lukien sen 
välitavoitteita; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että jäsenvaltiot ovat 
panneet täytäntöön nykyisen 
lainsäädännön esimerkiksi jäte- ja 
vesihuoltolainsäädännön osalta, ennen 
kuin se esittää välitavoitteiden 
saavuttamiseen tarvittavia lainsäädäntö- ja 
muita aloitteita, ja varmistamaan, että 
kaikki EU:n politiikat ovat niiden 
mukaisia;

Or. en

Tarkistus 95
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, Jo 
Leinen, Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kannattaa resurssitehokasta Eurooppaa 
koskevaa lippulaivahanketta sekä 
etenemissuunnitelmaa kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa ja sen visiota 
vuodelle 2050, mukaan lukien sen 
välitavoitteita; kehottaa komissiota 
esittämään nopeasti kaikki välitavoitteiden 
saavuttamiseen tarvittavat lainsäädäntö- ja 
muut aloitteet ja varmistamaan, että kaikki 
EU:n politiikat ovat niiden mukaisia;

6. kannattaa resurssitehokasta Eurooppaa 
koskevaa lippulaivahanketta sekä 
etenemissuunnitelmaa kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa ja sen visiota 
vuodelle 2050, mukaan lukien sen 
välitavoitteita; kehottaa komissiota 
esittämään nopeasti kaikki välitavoitteiden 
saavuttamiseen tarvittavat lainsäädäntö- ja 
muut aloitteet ja varmistamaan, että kaikki 
EU:n politiikat ovat niiden mukaisia; 
muistuttaa, että on olennaista erottaa 
talouskasvu resurssien käytöstä, jotta 
voidaan parantaa Euroopan kilpailukykyä 
ja vähentää sen riippuvuutta resursseista;

Or. en
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Tarkistus 96
Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kannattaa resurssitehokasta Eurooppaa 
koskevaa lippulaivahanketta sekä 
etenemissuunnitelmaa kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa ja sen visiota 
vuodelle 2050, mukaan lukien sen 
välitavoitteita; kehottaa komissiota 
esittämään nopeasti kaikki välitavoitteiden 
saavuttamiseen tarvittavat lainsäädäntö- ja 
muut aloitteet ja varmistamaan, että kaikki 
EU:n politiikat ovat niiden mukaisia;

6. kannattaa resurssitehokasta Eurooppaa 
koskevaa lippulaivahanketta sekä 
etenemissuunnitelmaa kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa ja sen visiota 
vuodelle 2050, mukaan lukien sen 
välitavoitteita; kehottaa komissiota 
esittämään nopeasti kaikki välitavoitteiden 
saavuttamiseen tarvittavat lainsäädäntö- ja 
muut aloitteet ja varmistamaan, että kaikki 
EU:n politiikat ovat niiden sekä 
kokonaisvaltaisen EU:n vision mukaisia, 
joka koskee vähähiilisen talouden 
luomista vuoteen 2050 mennessä muun 
muassa vähentämällä 
kasvihuonekaasupäästöjä 80–
95 prosenttia 1990-luvun tasoon 
verrattuna;

Or. en

Tarkistus 97
Bas Eickhout, Satu Hassi

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa, että on olennaista erottaa 
talouskasvu resurssien käytöstä, jotta 
voidaan parantaa Euroopan kilpailukykyä 
ja vähentää sen riippuvuutta resursseista;

Or. en
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Tarkistus 98
Bas Eickhout, Satu Hassi

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. kehottaa komissiota esittämään 
vuoden 2012 loppuun mennessä uudet 
kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevan 
politiikan puitteet, joissa luodaan 
menetelmä sellaisten ensisijaisten 
tuotteiden tai palveluiden tunnistamiseen, 
jotka myötävaikuttavat eniten 
maailmanlaajuisesti tärkeimpien 
resurssien eli veden, maan, materiaalien 
ja hiilen kulutukseen, jotta puitteet 
vastaavat resurssitehokkuutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa määrättyjä 
kulutusindikaattoreita sekä 
lainsäädäntöehdotuksia, joissa käsitellään 
ensisijaisia tuotteita ja palveluita sekä 
asiaakoskevia välineitä, kuten 
toimitusketjun resurssitehokkuutta 
parantavia mekanismeja, ja luodaan 
mahdollisuus asettaa 
vähimmäisvaatimuksia tai parhaan 
suorituskyvyn vertailuarvoja 
täytäntöönpanotoimilla;

Or. en

Tarkistus 99
Andres Perello Rodriguez

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
yrityksiä perustamaan talousstrategiansa 
merkittävästi parannettuun 
resurssitehokkuuteen, jonka avulla 
talouskasvu voidaan erottaa resurssien 

7. ymmärtää, että mitään toimia 
resurssitehokkuuden parantamiseksi ei 
voida toteuttaa pelkästään julkissektorilla, 
ja kehottaa näin ollen komissiota, 
jäsenvaltioita ja yrityksiä perustamaan 
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käytöstä; katsoo myös, että on tarpeen 
keskittyä resurssien käytössä sekä 
tehokkuuteen että vaikuttavuuteen;

talousstrategiansa merkittävästi
parannettuun resurssitehokkuuteen, jonka 
avulla talouskasvu voidaan erottaa 
resurssien käytöstä; katsoo myös, että on 
tarpeen keskittyä resurssien käytössä sekä 
tehokkuuteen että vaikuttavuuteen;

Or. es

Tarkistus 100
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
yrityksiä perustamaan talousstrategiansa 
merkittävästi parannettuun 
resurssitehokkuuteen, jonka avulla 
talouskasvu voidaan erottaa resurssien 
käytöstä; katsoo myös, että on tarpeen 
keskittyä resurssien käytössä sekä 
tehokkuuteen että vaikuttavuuteen;

7. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
yrityksiä perustamaan talousstrategiansa 
merkittävästi parannettuun 
resurssitehokkuuteen, jonka avulla 
talouskasvu voidaan erottaa resurssien 
käytöstä ja ehtymisestä; katsoo myös, että 
on tarpeen keskittyä resurssien käytössä 
sekä tehokkuuteen että vaikuttavuuteen;

Or. en

Tarkistus 101
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
yrityksiä perustamaan talousstrategiansa 
merkittävästi parannettuun 
resurssitehokkuuteen, jonka avulla 
talouskasvu voidaan erottaa resurssien 
käytöstä; katsoo myös, että on tarpeen 
keskittyä resurssien käytössä sekä 

7. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
yrityksiä perustamaan talousstrategiansa 
merkittävästi parannettuun 
resurssitehokkuuteen, jonka avulla 
talouskasvu voidaan erottaa täysin 
resurssien käytöstä; katsoo myös, että on 
tarpeen keskittyä resurssien ja erityisesti 
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tehokkuuteen että vaikuttavuuteen; materiaalien1 käytössä sekä tehokkuuteen 
että vaikuttavuuteen;

Or. fr

Tarkistus 102
Bas Eickhout, Satu Hassi

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
yrityksiä perustamaan talousstrategiansa 
merkittävästi parannettuun 
resurssitehokkuuteen, jonka avulla 
talouskasvu voidaan erottaa resurssien 
käytöstä; katsoo myös, että on tarpeen 
keskittyä resurssien käytössä sekä 
tehokkuuteen että vaikuttavuuteen;

7. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
yrityksiä perustamaan talousstrategiansa 
merkittävästi parannettuun 
resurssitehokkuuteen ja resurssien 
tuottavuuteen, joiden avulla talouskasvu 
voidaan erottaa täysin resurssien käytöstä;

Or. en

Tarkistus 103
Georgios Koumoutsakos

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
yrityksiä perustamaan talousstrategiansa 
merkittävästi parannettuun 
resurssitehokkuuteen, jonka avulla 
talouskasvu voidaan erottaa resurssien 

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään aktiivisesti investointeja 
tutkimukseen ja innovaatioon, jotka 
edistävät kasvua; kehottaa komissiota, 
jäsenvaltioita ja yrityksiä perustamaan 

                                               
1 Materiaalit ovat resurssien erillinen alaryhmä, ja niitä ovat tiettyjen luonnon raaka-aineiden eri muodot 
(biomassa, louhitut mineraalit, metallimineraalit, energiamineraalit ja fossiiliset energiavarat), jotka ne 
läpikäyvät niiden louhinnan ja hävityksen välillä. Materiaaleihin kuuluu näin ollen kaikki orgaaninen tai 
epäorgaaninen aines, mitä louhitaan tai mikä on peräisin luonnon raaka-aineista, koko elinkaarensa ajan.
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käytöstä; katsoo myös, että on tarpeen 
keskittyä resurssien käytössä sekä 
tehokkuuteen että vaikuttavuuteen;

talousstrategiansa merkittävästi 
parannettuun resurssitehokkuuteen, jonka 
avulla talouskasvu voidaan erottaa 
resurssien käytöstä; katsoo myös, että on 
tarpeen keskittyä resurssien käytössä sekä 
tehokkuuteen että vaikuttavuuteen;

Or. el

Tarkistus 104
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, Jo 
Leinen, Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota tunnistamaan 
vuoden 2012 loppuun mennessä sellaiset 
ensisijaiset tuotteet ja palvelut, jotka 
myötävaikuttavat eniten 
maailmanlaajuisesti tärkeimpien 
resurssien eli veden, maan, materiaalien 
ja hiilen kulutukseen, jotta varmistetaan 
yhdenmukaisuus resurssitehokkuutta 
koskevassa etenemissuunnitelmassa 
määrättyjen kulutusindikaattoreiden 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 105
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että on tärkeää toimia heti, 
jotta voidaan tukea innovaatioita ja 
investointeja uusiin tekniikoihin ja 
liiketoimintamalleihin sekä kehittää 

8. korostaa, että on tärkeää toimia heti, 
jotta voidaan tukea innovaatioita ja 
investointeja uusiin tekniikoihin ja 
liiketoimintamalleihin sekä kehittää 
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kannusteita, jotka tuovat taloudelle pitkän 
aikavälin hyötyjä; korostaa yksityisen 
sektorin keskeistä roolia vihreän 
talouskasvun aikaansaamisessa;

kannusteita, jotka tuovat taloudelle pitkän 
aikavälin hyötyjä; korostaa yksityisen 
sektorin keskeistä roolia vihreän 
talouskasvun aikaansaamisessa; muistuttaa 
kuitenkin tässä yhteydessä pienten ja 
keskisuurten yritysten erityisasemasta;

Or. de

Tarkistus 106
Bas Eickhout, Satu Hassi

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että on tärkeää toimia heti, 
jotta voidaan tukea innovaatioita ja 
investointeja uusiin tekniikoihin ja 
liiketoimintamalleihin sekä kehittää 
kannusteita, jotka tuovat taloudelle pitkän 
aikavälin hyötyjä; korostaa yksityisen 
sektorin keskeistä roolia vihreän 
talouskasvun aikaansaamisessa;

8. korostaa, että on tärkeää toimia heti, 
jotta voidaan tukea innovaatioita ja 
investointeja uusiin tekniikoihin ja 
liiketoimintamalleihin sekä kehittää 
kannusteita, jotka tuovat taloudelle lyhyen 
ja pitkän aikavälin hyötyjä; korostaa 
yksityisen sektorin keskeistä roolia vihreän 
talouskasvun aikaansaamisessa;

Or. en

Tarkistus 107
Holger Krahmer, Britta Reimers

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että on tärkeää toimia heti, 
jotta voidaan tukea innovaatioita ja 
investointeja uusiin tekniikoihin ja 
liiketoimintamalleihin sekä kehittää 
kannusteita, jotka tuovat taloudelle pitkän 
aikavälin hyötyjä; korostaa yksityisen 
sektorin keskeistä roolia vihreän 
talouskasvun aikaansaamisessa;

8. korostaa, että on tärkeää toimia heti, 
jotta voidaan tukea innovaatioita ja 
investointeja uusiin tekniikoihin ja 
liiketoimintamalleihin sekä kehittää 
kannusteita, jotka tuovat taloudelle pitkän 
aikavälin hyötyjä; korostaa yksityisen 
sektorin, erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten, keskeistä roolia vihreän 
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talouskasvun aikaansaamisessa;

Or. en

Tarkistus 108
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Marisa Matias, 
Jo Leinen, Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että on tärkeää toimia heti, 
jotta voidaan tukea innovaatioita ja 
investointeja uusiin tekniikoihin ja 
liiketoimintamalleihin sekä kehittää 
kannusteita, jotka tuovat taloudelle pitkän 
aikavälin hyötyjä; korostaa yksityisen 
sektorin keskeistä roolia vihreän 
talouskasvun aikaansaamisessa;

8. korostaa, että on tärkeää toimia heti, 
jotta voidaan tukea innovaatioita ja 
investointeja uusiin tekniikoihin ja 
liiketoimintamalleihin, kuten 
vuokraukseen, sekä kehittää kannusteita, 
jotka tuovat taloudelle lyhyen ja pitkän 
aikavälin hyötyjä; korostaa yksityisen 
sektorin keskeistä roolia vihreän 
talouskasvun aikaansaamisessa;

Or. en

Tarkistus 109
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että on tärkeää toimia heti, 
jotta voidaan tukea innovaatioita ja 
investointeja uusiin tekniikoihin ja 
liiketoimintamalleihin sekä kehittää 
kannusteita, jotka tuovat taloudelle pitkän 
aikavälin hyötyjä; korostaa yksityisen 
sektorin keskeistä roolia vihreän 
talouskasvun aikaansaamisessa;

8. korostaa, että on tärkeää toimia heti, 
jotta voidaan tukea innovaatioita ja 
investointeja uusiin tekniikoihin ja 
liiketoimintamalleihin sekä kehittää 
kannusteita, jotka tuovat taloudelle pitkän 
aikavälin hyötyjä; painottaa tässä
yhteydessä, että on löydettävä keinoja 
vahvistaa ja edistää edelleen Euroopan 
pääomasijoittamista, jolla on julkisen 
sektorin laitosten tuki mutta yhä 
enemmän myös yksityistä rahoitusta; 
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korostaa yksityisen sektorin keskeistä 
roolia vihreän talouskasvun 
aikaansaamisessa;

Or. en

Tarkistus 110
Judith A. Merkies, Daciana Octavia Sârbu, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa 
Matias, Jutta Haug, Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. on huolissaan nanoteknologian –
esimerkiksi hopeananopartikkeleiden 
antibakteerinen käyttö – lisääntyvästä 
käytöstä, mikä voi johtaa näiden raaka-
aineiden haaskaukseen; kehottaa 
tutkimaan ympäristövaikutusta 
huolellisesti, ennen kuin kyseistä 
tekniikkaa otetaan laajempaan käyttöön;

Or. en

Tarkistus 111
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kohtelemaan julkista ja yksityistä sektoria 
yhdenvertaisesti palveluiden 
arvonlisäverotuksessa tasapuolisen 
kilpailukyvyn takaamiseksi markkinoilla, 
jotta yksityisellä sektorilla voidaan ottaa 
käyttöön koko sen potentiaali vihreän 
talouskasvun aikaansaamisessa;

Or. en
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Tarkistus 112
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
8 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 b. korostaa, että Euroopan täytyy 
kierrätysyhteiskuntana käyttää uudelleen 
ja kierrättää suuri osa jätteistään ja 
tuottaa uusioraaka-ainetta kaikkein 
tehokkaimmalla tavalla; näin ollen EU:n 
laajuista läheisyysperiaatetta täytyy 
laajentaa kattamaan kaikki 
hyödyntämistoiminnot niin, että 
optimoidaan jätteen syntypaikan ja 
hyödyntämislaitoksen välimatka;

Or. en

Tarkistus 113
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään resurssitehokkuuden 
tavoitteet täysimääräisesti talouspolitiikan 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon;

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään resurssitehokkuuden 
tavoitteet täysimääräisesti talouspolitiikan 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon; vaatii 
jäsenvaltioita vahvistamaan tämä tarve 
Eurooppa-neuvostossa;

Or. en

Tarkistus 114
Gerben-Jan Gerbrandy
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Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. painottaa, että nopea toiminta 
resurssitehokkuudessa voi auttaa 
kasvavien markkinoiden valtaamisessa; 
EU:n hallussa on noin kolmannes 
ympäristöteknologian 
maailmanmarkkinoista;

Or. en

Tarkistus 115
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. panee merkille, että jotta siirtyminen 
resurssitehokkaaseen talouteen toteutuisi, 
markkinahintojen tulisi vastata täysin 
resurssien niukkuuden astetta sekä 
kaikkia tuotantomenetelmän sisältämiä 
kustannuksia; kehottaa soveltamaan 
elinkaariajattelua kirjanpitomenettelyyn 
ja sisällyttämään ulkoiset 
ympäristökustannukset hintoihin 
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 116
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 



AM\895357FI.doc 59/70 PE485.854v01-00

FI

kehittämään kannusteita, joilla yritykset 
saadaan mittaamaan, vertailemaan ja 
parantamaan resurssitehokkuuttaan 
jatkuvasti, sekä toimenpiteitä, joilla 
laajennetaan tuottajan vastuun periaatetta 
ja poistetaan resurssitehokkuuden esteitä;

kehittämään kannusteita, joilla yritykset 
saadaan mittaamaan, vertailemaan ja 
parantamaan resurssitehokkuuttaan 
jatkuvasti edistämällä esimerkiksi 
ISO 14001 -standardin kaltaisia 
lähestymistapoja ympäristöasioiden 
hallintajärjestelmiin, sekä toimenpiteitä, 
joilla voidaan paremmin soveltaa tuottajan 
vastuun periaatetta ja poistetaan 
resurssitehokkuuden esteitä;

Or. fr

Tarkistus 117
Oreste Rossi

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään kannusteita, joilla yritykset 
saadaan mittaamaan, vertailemaan ja 
parantamaan resurssitehokkuuttaan 
jatkuvasti, sekä toimenpiteitä, joilla 
laajennetaan tuottajan vastuun 
periaatetta ja poistetaan 
resurssitehokkuuden esteitä;

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään kannusteita, joilla yritykset 
saadaan mittaamaan, vertailemaan ja 
parantamaan resurssitehokkuuttaan 
jatkuvasti, sekä toimenpiteitä, joilla 
poistetaan resurssitehokkuuden esteitä;

Or. it

Tarkistus 118
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään kannusteita, joilla yritykset 
saadaan mittaamaan, vertailemaan ja 

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita
kehittämään kannusteita, joilla yritykset ja 
julkiset elimet saadaan mittaamaan ja 
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parantamaan resurssitehokkuuttaan
jatkuvasti, sekä toimenpiteitä, joilla 
laajennetaan tuottajan vastuun periaatetta 
ja poistetaan resurssitehokkuuden esteitä;

parantamaan maankäytön jalanjälkeään 
sekä vesi-, materiaali- ja 
hiilijalanjälkeään jatkuvasti, sekä 
laajentamaan tuottajan vastuun periaatetta 
ja poistamaan resurssitehokkuuden esteitä;

Or. en

Tarkistus 119
Holger Krahmer, Britta Reimers

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään kannusteita, joilla yritykset 
saadaan mittaamaan, vertailemaan ja 
parantamaan resurssitehokkuuttaan 
jatkuvasti, sekä toimenpiteitä, joilla
laajennetaan tuottajan vastuun 
periaatetta ja poistetaan
resurssitehokkuuden esteitä;

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään kannusteita, joilla yritykset 
saadaan mittaamaan, vertailemaan ja 
parantamaan resurssitehokkuuttaan 
jatkuvasti ja joilla yrityksiä kannustetaan 
itsenäisesti ja jatkuvasti parantamaan 
resurssitehokkuuttaan ja poistamaan
resurssitehokkuuden esteitä;

Or. en

Tarkistus 120
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Bas Eickhout, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Marisa 
Matias, Jo Leinen, Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään kannusteita, joilla yritykset 
saadaan mittaamaan, vertailemaan ja 
parantamaan resurssitehokkuuttaan
jatkuvasti, sekä toimenpiteitä, joilla 
laajennetaan tuottajan vastuun periaatetta 
ja poistetaan resurssitehokkuuden esteitä;

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita
kehittämään kannusteita, joilla yritykset ja 
julkiset elimet saadaan mittaamaan, 
vertailemaan ja parantamaan maankäytön 
jalanjälkeään sekä vesi-, materiaali- ja 
hiilijalanjälkeään jatkuvasti, sekä 
toimenpiteitä, joilla laajennetaan tuottajan 
vastuun periaatetta ja poistetaan 
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resurssitehokkuuden esteitä;

Or. en

Tarkistus 121
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään kannusteita, joilla yritykset 
saadaan mittaamaan, vertailemaan ja 
parantamaan resurssitehokkuuttaan 
jatkuvasti, sekä toimenpiteitä, joilla 
laajennetaan tuottajan vastuun periaatetta
ja poistetaan resurssitehokkuuden esteitä;

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään kannusteita, joilla yritykset 
saadaan mittaamaan, vertailemaan ja 
parantamaan resurssitehokkuuttaan 
jatkuvasti, sekä toimenpiteitä, joilla 
otetaan käyttöön tuottajan vastuun 
periaate sekä Euroopan komission 
kehittämä takaisinotto- ja 
kierrätysjärjestelmiä koskeva EU:n 
ohjeistus ja poistetaan resurssitehokkuuden 
esteitä;

Or. en

Tarkistus 122
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa kansalaisten ja 
kansalaisjärjestöjen merkittävää asemaa 
talouden muuttamisessa; painottaa, että 
on kehitettävä strategioita, joilla lisätään 
tietoisuutta, muutetaan kuluttajien 
käyttäytymistä ja vältetään niin kutsuttuja 
rebound-vaikutuksia;

Or. en
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Tarkistus 123
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. muistuttaa, että resurssien käyttöä 
on vähennettävä kiireellisesti, jotta 
vältetään tulevia ongelmia kuten 
resurssien ehtymistä ja raaka-
ainehintojen nousua;

Or. en

Tarkistus 124
Horst Schnellhardt

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. komission olisi välineitä valitessaan 
suosittava kannusteita ja vapaaehtoisia 
ratkaisuja valtiollisen sääntelyn sijasta;

Or. de

Tarkistus 125
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
investoimaan jäte- ja vesisektoreihin 
ympäristö- ja vesilainsäädännön 
täytäntöönpanon edistämiseksi;
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Or. lt

Tarkistus 126
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kehottaa komissiota tutkimaan ja 
tarvittaessa ehdottamaan nykyiseen 
kirjanpitosääntöjä ja 
luottoluokituslaitoksen hallintasääntöjä 
koskevaan lainsäädäntöön muutoksia, 
jotka liittyvät pakollisten 
resurssitehokkuusindikaattoreiden 
sisällyttämiseen kirjanpitostandardeihin 
ja resurssien käytön ja ympäristöriskien 
sisällyttämiseen luottoluokituslaitosten 
luokitteluparametreihin;

Or. en

Tarkistus 127
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. korostaa, että on varmistettava 
Euroopan kestävä raaka-aineiden saanti, 
jotta voidaan vastata kasvavan 
kierrätysalan tarpeisiin, laajentaa 
Euroopan avointa taloutta ja luoda 
työpaikkoja;

Or. en
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Tarkistus 128
Matthias Groote

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. vaatii tiukempia ympäristöä säästävien 
julkisten hankintojen vaatimuksia niiden 
tuotteiden osalta, joiden 
ympäristövaikutukset ovat merkittävät, ja 
komissiota arvioimaan, milloin ympäristöä 
säästäviä julkisia hankintoja voitaisiin 
liittää EU:n rahoittamiin hankkeisiin; vaatii 
ponnisteluja yhteisten hankintojen ja 
ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja 
käsittelevien virkamiesten verkostojen 
edistämiseksi tämän vuoden loppuun 
mennessä;

11. vaatii tiukempia ympäristöä säästävien 
julkisten hankintojen vaatimuksia niiden 
tuotteiden osalta, joiden 
ympäristövaikutukset ovat merkittävät, ja 
komissiota arvioimaan, milloin ympäristöä 
säästäviä julkisia hankintoja voitaisiin 
liittää EU:n rahoittamiin hankkeisiin; vaatii 
ponnisteluja yhteisten hankintojen ja 
ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja 
käsittelevien virkamiesten verkostojen 
edistämiseksi tämän vuoden loppuun 
mennessä, mutta tämä ei saa aiheuttaa 
julkisille yrityksille kilpailuhaittaa;

Or. de

Tarkistus 129
Bas Eickhout, Satu Hassi

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. vaatii tiukempia ympäristöä säästävien 
julkisten hankintojen vaatimuksia niiden 
tuotteiden osalta, joiden 
ympäristövaikutukset ovat merkittävät, ja 
komissiota arvioimaan, milloin ympäristöä 
säästäviä julkisia hankintoja voitaisiin 
liittää EU:n rahoittamiin hankkeisiin; 
vaatii ponnisteluja yhteisten hankintojen
ja ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja 
käsittelevien virkamiesten verkostojen
edistämiseksi tämän vuoden loppuun 
mennessä;

11. vaatii tiukempia ympäristöä säästävien 
julkisten hankintojen vaatimuksia niiden 
tuotteiden osalta, joiden 
ympäristövaikutukset ovat merkittävät,
sekä niiden tuotteiden ja palveluiden 
osalta, jotka myötävaikuttavat eniten 
maailmanlaajuisesti tärkeimpien 
resurssien eli veden, maan, materiaalien 
ja hiilen kulutukseen, resurssitehokkuutta 
koskevan etenemissuunnitelman 
mukaisesti; vaatii komissiota arvioimaan, 
milloin ympäristöä säästäviä julkisia 
hankintoja voitaisiin liittää EU:n 
rahoittamiin hankkeisiin, ja edistämään



AM\895357FI.doc 65/70 PE485.854v01-00

FI

yhteisiä hankintoja ja ympäristöä säästäviä 
julkisia hankintoja käsitteleviä
virkamiesten verkostoja tämän vuoden 
loppuun mennessä;

Or. en

Tarkistus 130
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, 
Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. vaatii tiukempia ympäristöä säästävien 
julkisten hankintojen vaatimuksia niiden 
tuotteiden osalta, joiden 
ympäristövaikutukset ovat merkittävät, ja 
komissiota arvioimaan, milloin ympäristöä 
säästäviä julkisia hankintoja voitaisiin 
liittää EU:n rahoittamiin hankkeisiin; vaatii 
ponnisteluja yhteisten hankintojen ja 
ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja 
käsittelevien virkamiesten verkostojen 
edistämiseksi tämän vuoden loppuun 
mennessä;

11. vaatii tiukempia ympäristöä säästävien 
ja kestävien julkisten hankintojen 
vaatimuksia niiden tuotteiden osalta, joiden 
ympäristövaikutukset ovat merkittävät, ja 
komissiota arvioimaan, milloin ympäristöä 
säästäviä julkisia hankintoja voitaisiin 
liittää EU:n rahoittamiin hankkeisiin; vaatii 
ponnisteluja yhteisten hankintojen ja 
ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja 
käsittelevien virkamiesten verkostojen 
edistämiseksi tämän vuoden loppuun 
mennessä;

Or. en

Tarkistus 131
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. vaatii tiukempia ympäristöä säästävien 
julkisten hankintojen vaatimuksia niiden 
tuotteiden osalta, joiden 
ympäristövaikutukset ovat merkittävät, ja 
komissiota arvioimaan, milloin ympäristöä 

11. vaatii tiukempia ympäristöä säästävien 
julkisten hankintojen vaatimuksia niiden 
tuotteiden osalta, joiden 
ympäristövaikutukset ovat merkittävät, ja 
komissiota arvioimaan, milloin ympäristöä 
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säästäviä julkisia hankintoja voitaisiin 
liittää EU:n rahoittamiin hankkeisiin; vaatii 
ponnisteluja yhteisten hankintojen ja 
ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja 
käsittelevien virkamiesten verkostojen 
edistämiseksi tämän vuoden loppuun 
mennessä;

säästäviä julkisia hankintoja voitaisiin 
liittää EU:n rahoittamiin hankkeisiin; vaatii 
ponnisteluja yhteisten hankintojen ja 
ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja 
käsittelevien virkamiesten verkostojen 
edistämiseksi ilman lisäkustannuksia
tämän vuoden loppuun mennessä;

Or. pl

Tarkistus 132
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. painottaa, että energia- ja 
ympäristömerkintöjä on parannettava 
kiireellisesti, jotta voidaan luoda 
kannusteita ympäristöystävällisille 
tuotteille;

Or. en

Tarkistus 133
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. toistaa, että on tärkeää lisätä 
tuotetietoihin ja ympäristömerkintöihin 
tietoa resurssien käytöstä, ja vaatii 
komissiota mahdollisuuksien mukaan 
yhdistämään olemassa olevat merkinnät, 
jolloin kuluttajille tarjottaisiin kattavasti 
tietoa esimerkiksi resurssien ja energian 
käytöstä, yrityksen yhteiskuntavastuusta, 
alkuperästä, ekoinnovaatioista, 
materiaalien käytöstä ja 
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kierrätettävyydestä;

Or. en

Tarkistus 134
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. vaatii jäsenvaltioita varmistamaan 
EU:n jätesäännöstön täysimääräisen 
täytäntöönpanon, mukaan lukien 
vähimmäistavoitteet kaikille jätteen synnyn 
estämisen ja jätteenkäsittelyn kansallisille 
strategioille;

12. vaatii jäsenvaltioita varmistamaan 
EU:n jätesäännöstön täysimääräisen 
täytäntöönpanon, mukaan lukien 
vähimmäistavoitteet kaikille jätteen synnyn 
estämisen ja jätteenkäsittelyn kansallisille 
strategioille, sekä yksilöimään 
mahdollisesti ongelmalliset 
takaisinkytkennät, jotta nämä voidaan 
poistaa mahdollisimman pian;

Or. de

Tarkistus 135
Oreste Rossi

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. vaatii jäsenvaltioita varmistamaan 
EU:n jätesäännöstön täysimääräisen 
täytäntöönpanon, mukaan lukien 
vähimmäistavoitteet kaikille jätteen 
synnyn estämisen ja jätteenkäsittelyn
kansallisille strategioille;

12. vaatii jäsenvaltioita varmistamaan 
EU:n jätesäännöstön täysimääräisen 
täytäntöönpanon kaikille jätteen synnyn 
estämisen ja jätteenkäsittelyn kansallisille 
strategioille;

Or. it
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Tarkistus 136
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. vaatii jäsenvaltioita varmistamaan 
EU:n jätesäännöstön täysimääräisen 
täytäntöönpanon, mukaan lukien 
vähimmäistavoitteet kaikille jätteen synnyn 
estämisen ja jätteenkäsittelyn kansallisille 
strategioille;

12. vaatii jäsenvaltioita varmistamaan 
EU:n jätesäännöstön täysimääräisen 
täytäntöönpanon, mukaan lukien 
vähimmäistavoitteet kaikille jätteen synnyn 
estämisen ja jätteenkäsittelyn kansallisille 
strategioille; kehottaa komissiota 
edistämään jätteiden käsittelyn käytäntöjä 
erityisesti niissä maissa, joissa jätteiden 
kierrätys ei ole toivottavalla tasolla;

Or. fi

Tarkistus 137
Bas Eickhout, Satu Hassi

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. vaatii jäsenvaltioita varmistamaan 
EU:n jätesäännöstön täysimääräisen 
täytäntöönpanon, mukaan lukien
vähimmäistavoitteet kaikille jätteen 
synnyn estämisen ja jätteenkäsittelyn 
kansallisille strategioille;

12. vaatii jäsenvaltioita varmistamaan 
EU:n jätesäännöstön täysimääräisen 
täytäntöönpanon; vaatii komissiota 
asettamaan jätepuitedirektiivin 
vuoden 2014 tarkistuksen yhteydessä 
tarkistetut tavoitteet vuodelle 2020, jotka 
perustuvat parhaiten suoriutuviin EU:n 
alueisiin, ja asettamaan 
vähennystavoitteet jäännösjätteelle; vaatii 
jäsenvaltioita asettamaan kansalliset 
tavoitteet jätteen synnyn estämiselle ja
korvaamaan yhdistetyn keräyksen 
erilliskeräyksellä vuoteen 2015 mennessä;

Or. en
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Tarkistus 138
Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. vaatii jäsenvaltioita varmistamaan 
EU:n jätesäännöstön täysimääräisen 
täytäntöönpanon, mukaan lukien 
vähimmäistavoitteet kaikille jätteen 
synnyn estämisen ja jätteenkäsittelyn 
kansallisille strategioille;

12. vaatii jäsenvaltioita varmistamaan 
EU:n jätesäännöstön täysimääräisen 
täytäntöönpanon jätteen synnyn estämisen 
ja jätteenkäsittelyn kansallisilla 
strategioilla;

Or. en

Tarkistus 139
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, 
Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. vaatii jäsenvaltioita varmistamaan 
EU:n jätesäännöstön täysimääräisen 
täytäntöönpanon, mukaan lukien 
vähimmäistavoitteet kaikille jätteen synnyn 
estämisen ja jätteenkäsittelyn kansallisille 
strategioille;

12. vaatii jäsenvaltioita varmistamaan 
EU:n jätesäännöstön täysimääräisen 
täytäntöönpanon, mukaan lukien 
vähimmäistavoitteet kaikille jätteen synnyn 
estämisen ja jätteenkäsittelyn kansallisille 
strategioille; toistaa, että useissa jätteen 
keruuta ja lajittelua koskevissa 
direktiiveissä jo asetettuja tavoitteita olisi 
kehitettävä edelleen ja pyrittävä 
materiaalien laajempaan ja 
laadukkaimpaan talteenottoon kaikissa 
kierrätyksen vaiheissa: keruussa, 
purkamisessa, esikäsittelyssä ja 
kierrätyksessä/jalostuksessa;

Or. en
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Tarkistus 140
Georgios Koumoutsakos

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. vaatii jäsenvaltioita varmistamaan 
EU:n jätesäännöstön täysimääräisen 
täytäntöönpanon, mukaan lukien 
vähimmäistavoitteet kaikille jätteen synnyn 
estämisen ja jätteenkäsittelyn kansallisille 
strategioille;

12. vaatii jäsenvaltioita varmistamaan 
EU:n jätesäännöstön täysimääräisen 
täytäntöönpanon, mukaan lukien 
vähimmäistavoitteet kaikille jätteen synnyn 
estämisen ja jätteenkäsittelyn kansallisille 
strategioille; pyytää komissiota tässä 
yhteydessä toteuttamaan konkreettisia 
toimenpiteitä, jotta helpotetaan 
käyttämättömien EU:n varojen 
osoittamista erityisesti taloudellisissa 
vaikeuksissa olevia valtioita varten;

Or. el


