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Tarkistus 76
Anna Rosbach

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2012 
antamansa päätöslauselman toimista 
ruoan haaskauksen välttämiseksi: 
strategiat elintarvikeketjun tehostamiseksi 
EU:ssa1 (2011/2175(INI),
__________________
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0014.

Or. en

Tarkistus 77
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Osasto 

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON PÄÄTÖS

yleisestä unionin ympäristöalan 
toimintaohjelmasta vuoteen 2020

yleisestä unionin ympäristöalan 
toimintaohjelmasta vuoteen 2020

”Hyvä elämä maapallon resurssien 
rajoissa”

”Hyvä elämä maapallolla”

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.)

Or. it

Perustelu

Komission ohjelman otsikko kuulostaa hieman tieteiskirjallisuudelta, ja ohjelmalla pyritään 
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itse asiassa löytämään todellisia ratkaisuja ”maanpäällisiin” ongelmiin.

Tarkistus 78
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Tehokkaasti täytäntöön pantu 
nykyinen ja tuleva ympäristöpolitiikka on 
olennaista korkean työllisyyden, 
kilpailukykyisen talouden, 
yhteiskunnallisen vakauden ja rikkaan ja 
terveen ympäristön varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Kuten asiakirjan eri osissa korostetaan, ympäristöpolitiikka on keskeisessä roolissa 
varmistettaessa, että EU:ssa vallitsee tulevaisuudessa yhteiskunnallinen vakaus ja sen 
kilpailukykyisessä taloudessa huolehditaan korkeasta työllisyydestä ja rikkaasta ja terveestä 
ympäristöstä. Tarkistuksella tiivistetään nämä ympäristöpolitiikasta koituvat edut ja tuodaan 
ne selvemmin esille.

Tarkistus 79
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Pitkäaikaista vuoteen 2050 ulottuvaa 
visiota ajatellen on syytä määrittää unionin 
ensisijaiset tavoitteet vuoteen 2020. Uuden 
ohjelman tulisi perustua Eurooppa 2020 
-strategiaan sisältyviin aloitteisiin4, kuten 
EU:n ilmasto- ja energiapakettiin5, 
etenemissuunnitelmaan vähähiiliseen 
talouteen siirtymisestä vuonna 20506,
vuoteen 2020 ulottuvaan luonnon 
monimuotoisuutta koskevaan EU:n 

(7) Pitkäaikaista vuoteen 2050 ulottuvaa 
visiota ajatellen on syytä määrittää unionin 
ensisijaiset tavoitteet vuoteen 2020. Uuden 
ohjelman tulisi perustua Eurooppa 2020 
-strategiaan sisältyviin jo hyväksyttyihin 
aloitteisiin4, kuten EU:n ilmasto- ja 
energiapakettiin5, vuoteen 2020 ulottuvaan 
luonnon monimuotoisuutta koskevaan 
EU:n strategiaan7, etenemissuunnitelmaan 
kohti resurssitehokasta Eurooppaa8,
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strategiaan7, etenemissuunnitelmaan kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa8 sekä
innovaatiounionia koskevaan 
lippulaivahankkeeseen9.

innovaatiounionia koskevaan 
lippulaivahankkeeseen9 sekä komission 
ehdotuksiin, jotka koskevat vuoteen 2030 
ulottuvaa ilmasto- ja energiapolitiikan 
kehystä. 

Or. en

Tarkistus 80
João Ferreira

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Pitkäaikaista vuoteen 2050 ulottuvaa 
visiota ajatellen on syytä määrittää unionin 
ensisijaiset tavoitteet vuoteen 2020. Uuden 
ohjelman tulisi perustua Eurooppa 2020 
-strategiaan sisältyviin aloitteisiin4, kuten 
EU:n ilmasto- ja energiapakettiin5, 
etenemissuunnitelmaan vähähiiliseen 
talouteen siirtymisestä vuonna 20506, 
vuoteen 2020 ulottuvaan luonnon 
monimuotoisuutta koskevaan EU:n 
strategiaan7, etenemissuunnitelmaan kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa8 sekä 
innovaatiounionia koskevaan 
lippulaivahankkeeseen9.

(7) Pitkäaikaista vuoteen 2050 ulottuvaa 
visiota ajatellen on syytä määrittää unionin 
ensisijaiset tavoitteet vuoteen 2020. Uuden 
ohjelman tulisi perustua aloitteisiin4, jotka 
eivät pohjaudu Eurooppa 2020 -strategiaan 
sisältyviin ympäristöä koskeviin 
markkinaratkaisuihin, kuten EU:n 
ilmasto- ja energiapakettiin5, 
etenemissuunnitelmaan vähähiiliseen 
talouteen siirtymisestä vuonna 20506, 
vuoteen 2020 ulottuvaan luonnon 
monimuotoisuutta koskevaan EU:n 
strategiaan7, etenemissuunnitelmaan kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa8 sekä 
innovaatiounionia koskevaan 
lippulaivahankkeeseen9.

Or. pt

Tarkistus 81
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Ohjelman tulisi auttaa saavuttamaan (8) Ohjelman tulisi auttaa saavuttamaan 
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ympäristöä koskevat tavoitteet, joista 
unioni on jo sopinut.

ympäristöä koskevat tavoitteet, joista 
unioni on jo sopinut, sekä selvittämään, 
millä politiikan aloilla on vielä asetettava 
lisätavoitteita.

Or. en

Tarkistus 82
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Unioni on sopinut, että EU:n 
kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 
ainakin 20 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä (30 prosentilla, jos muut 
teollisuusmaat sitoutuvat vastaaviin 
päästövähennyksiin ja kehitysmaat 
osallistuvat pyrkimyksiin riittävässä määrin 
vastuidensa ja valmiuksiensa mukaisesti), 
että 20 prosenttia energian kulutuksesta 
perustuu uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevaan energiaan ja että primaarienergian 
kulutusta vähennetään 20 prosentilla 
verrattuna ennustettuihin tasoihin 
parantamalla energiatehokkuutta10.

(9) Unioni on sopinut, että EU:n 
kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 
ainakin 20 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä (30 prosentilla, jos muut 
teollisuusmaat sitoutuvat vastaaviin 
päästövähennyksiin ja kehitysmaat 
osallistuvat pyrkimyksiin riittävässä määrin 
vastuidensa ja valmiuksiensa mukaisesti), 
että 20 prosenttia energian kulutuksesta 
perustuu uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevaan energiaan ja että primaarienergian 
kulutusta vähennetään 20 prosentilla 
verrattuna ennustettuihin tasoihin 
parantamalla energiatehokkuutta10. Näiden 
sopimisten mukaista soveltamista olisi 
jatkettava nykyisen ilmasto- ja 
energiapolitiikan kehyksen perusteella, 
jossa asetetaan sitovia tavoitteita vuodelle 
2030, jotta voidaan varmistaa, että pitkän 
aikavälin ilmastopoliittiset tavoitteet 
voidaan saavuttaa kustannustehokkaasti.

Or. de

Tarkistus 83
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(10) Unioni on sopinut, että EU:n luonnon 
monimuotoisuuden köyhtyminen ja 
ekosysteemipalvelujen heikentyminen 
pysäytetään vuoteen 2020 mennessä ja että 
luonnon monimuotoisuus ja 
ekosysteemipalvelut palautetaan 
mahdollisuuksien mukaan ennalleen 
tehostaen samalla EU:n toimia koko 
maapallon luonnon monimuotoisuuden 
köyhtymisen estämiseksi11.

(10) Unioni on sopinut, että EU:n luonnon 
monimuotoisuuden köyhtyminen ja 
ekosysteemipalvelujen heikentyminen 
pysäytetään vuoteen 2020 mennessä ja että 
luonnon monimuotoisuus ja 
ekosysteemipalvelut palautetaan 
mahdollisuuksien mukaan ennalleen 
tehostaen samalla EU:n toimia koko 
maapallon luonnon monimuotoisuuden 
köyhtymisen estämiseksi11. Lisäksi on 
sovittu pitkän aikavälin visiosta, että 
vuoteen 2050 mennessä unionin luonnon 
monimuotoisuutta ja sen tarjoamia 
ekosysteemipalveluja – sen 
luonnonpääomaa – suojellaan ja 
arvostetaan ja palautetaan 
asianmukaisesti, kun otetaan huomioon 
luonnon monimuotoisuuden itseisarvo ja 
merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja 
taloudelliselle vauraudelle.

Or. en

Perustelu

Pohjautuu komission tiedonantoon (COM(2011)0244, 25. ja 26. toukokuuta 2010 sekä 
23. kesäkuuta 2011 hyväksyttyihin neuvoston päätelmiin ja Euroopan parlamentin kantaan, 
joka ilmaistiin, kun täysistunnossa hyväksyttiin mietintö luonnonpääomasta elämämme 
turvaajana: luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2010 
(2011/2307(INI).

Tarkistus 84
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Toimia, joilla pyritään saavuttamaan 
ensisijaiset tavoitteet, olisi toteutettava 
hallinnon eri tasoilla 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

(19) Toimia, joilla pyritään saavuttamaan 
ensisijaiset tavoitteet, olisi toteutettava 
hallinnon eri tasoilla 
toissijaisuusperiaatteen ja uusimman 
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tieteellisen kehityksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 85
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Maaperä on ratkaisevassa 
asemassa luonnon monimuotoisuutta 
koskevaan unionin tavoitteeseen 
pyrittäessä. Maaperän huonontumisen 
syyt ja seuraukset ovat yleensä alueellisia 
ja paikallisia. Siksi olisi noudatettava 
toissijaisuusperiaatetta. Jäsenvaltioita 
kehotetaan täyttämään velvoitteet, jotka 
koskevat maaperän laadun takaamista ja 
maaperän pitämistä hyvässä kunnossa. 
Jäsenvaltioita, joilla ei ole maaperän 
suojelemista koskevaa lainsäädäntöä, 
kehotetaan kantamaan vastuunsa.

Or. en

Tarkistus 86
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Toiminta muiden kuin valtiollisten 
toimijoiden kanssa on tärkeää, jotta 
voidaan varmistaa ohjelman onnistuminen 
ja sen ensisijaisten tavoitteiden 
saavuttaminen.

(20) Avoimuuteen perustuva toiminta 
muiden kuin valtiollisten toimijoiden 
kanssa on tärkeää, jotta voidaan varmistaa 
ohjelman onnistuminen ja sen ensisijaisten 
tavoitteiden saavuttaminen.

Or. en
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Tarkistus 87
João Ferreira, Sabine Wils

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Toiminta muiden kuin valtiollisten 
toimijoiden kanssa on tärkeää, jotta 
voidaan varmistaa ohjelman onnistuminen 
ja sen ensisijaisten tavoitteiden 
saavuttaminen.

(20) Yhteistyö muiden kuin valtiollisten 
toimijoiden kanssa on tärkeää, jotta 
voidaan varmistaa ohjelman onnistuminen 
ja sen ensisijaisten tavoitteiden 
saavuttaminen.

Or. pt

Tarkistus 88
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Luonnon monimuotoisuuden 
häviämisellä ja ekosysteemien 
huonontumisella unionissa on merkittäviä 
vaikutuksia ympäristöön ja niistä aiheutuu 
kustannuksia koko yhteiskunnalle, 
erityisesti taloudellisille toimijoille aloilla, 
jotka ovat suoraan riippuvaisia 
ekosysteemipalveluista.

(21) Luonnon monimuotoisuuden 
häviämisellä ja ekosysteemien 
huonontumisella unionissa on merkittäviä 
vaikutuksia ympäristöön ja niistä aiheutuu 
kustannuksia koko yhteiskunnalle, 
erityisesti taloudellisille toimijoille aloilla, 
jotka ovat suoraan riippuvaisia 
ekosysteemipalveluista, sekä tämän ohella 
myös tuleville sukupolville. 

Or. en

Tarkistus 89
João Ferreira

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 21 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(21) Luonnon monimuotoisuuden 
häviämisellä ja ekosysteemien 
huonontumisella unionissa on merkittäviä 
vaikutuksia ympäristöön ja niistä aiheutuu 
kustannuksia koko yhteiskunnalle, 
erityisesti taloudellisille toimijoille aloilla, 
jotka ovat suoraan riippuvaisia 
ekosysteemipalveluista.

(21) Luonnon monimuotoisuuden 
häviämisellä ja ekosysteemien 
huonontumisella unionissa on merkittäviä 
vaikutuksia ympäristöön ja niistä aiheutuu 
kustannuksia koko yhteiskunnalle.

Or. pt

Tarkistus 90
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen ja resurssitehokkuuden 
parantamiseen unionissa on runsaasti 
mahdollisuuksia. Tämä helpottaa 
ympäristöön kohdistuvia paineita ja lisää 
kilpailua ja synnyttää uusia kasvun lähteitä 
ja työpaikkoja, kun kustannuksia säästyy 
kohentuneen tehokkuuden, innovaatioiden 
kaupallistamisen ja resurssien koko 
elinkaaren paremman hallinnan ansiosta.

(22) Kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen ja energia- ja 
resurssitehokkuuden parantamiseen 
unionissa on runsaasti mahdollisuuksia. 
Tämä helpottaa ympäristöön kohdistuvia 
paineita ja lisää kilpailua ja synnyttää uusia 
kasvun lähteitä ja työpaikkoja, kun 
kustannuksia säästyy kohentuneen 
tehokkuuden, innovaatioiden 
kaupallistamisen ja resurssien koko 
elinkaaren paremman hallinnan ansiosta.

Or. en

Tarkistus 91
Dan Jørgensen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(22 a) EU:n eri meriympäristöjen 
merkittäviä uhkia ovat meriympäristön 
huonontuminen, mukaan luettuna 
valtamerien happamoituminen, 
roskaantuminen sekä melu. 

Or. en

Tarkistus 92
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Ympäristöongelmat ja -vaikutukset 
aiheuttavat edelleen merkittäviä riskejä 
ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille, 
mutta toimenpiteistä ympäristön tilan 
parantamiseksi voi olla hyötyä.

(23) Ympäristöongelmat ja -vaikutukset 
aiheuttavat yhä enemmän merkittäviä 
riskejä ihmisten terveydelle ja 
hyvinvoinnille, mutta toimenpiteistä 
ympäristön tilan parantamiseksi voi olla 
hyötyä ja kaikessa unionin politiikassa 
olisi kannustettava tällaisten 
toimenpiteiden toteuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 93
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Ympäristöongelmat ja -vaikutukset 
aiheuttavat edelleen merkittäviä riskejä 
ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille, 
mutta toimenpiteistä ympäristön tilan 
parantamiseksi voi olla hyötyä.

(23) Ympäristöongelmat ja -vaikutukset 
aiheuttavat yhä enemmän merkittäviä 
riskejä ihmisten terveydelle ja 
hyvinvoinnille, etenkin elintarvikehuollon 
laadun ja turvallisuuden suhteen, mutta 
toimenpiteistä ympäristön tilan 
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parantamiseksi voi olla hyötyä.

Or. en

Tarkistus 94
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Unionin 
ilmastonmuutospolitiikassa olisi pyrittävä 
vuoteen 2050 ulottuvaan kattavaan 
lähestymistapaan, jossa myönnetään, että 
talouden kaikkien alojen olisi 
osallistuttava ilmastonmuutoksen 
torjumiseen. Päästökauppajärjestelmään 
kuuluvien alojen mukaisen 
soveltamisalan ohella tarvitaan lisätoimia, 
joilla huolehditaan taakanjakopäätöksen 
mukaisista kustannustehokkaista 
päästövähennyksistä siten, että voidaan 
edistää ympäristöystävällisiä investointeja 
ja kannustaa kuluttajia ja muita toimijoita 
muuttamaan käyttäytymistään. 

Or. en

Tarkistus 95
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Ympäristölainsäädännön 
täysimääräinen ja tasainen täytäntöönpano 
kaikkialla unionissa on vakaa investointi 
ympäristöön ja ihmisten terveyteen sekä
talouteen.

(24) Ympäristölainsäädännön 
täysimääräinen ja tasainen täytäntöönpano 
kaikkialla unionissa on vakaa investointi 
ympäristöön ja ihmisten terveyteen,
talouteen ja tuleviin sukupolviin.
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Or. en

Tarkistus 96
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Ympäristölainsäädännön 
täysimääräinen ja tasainen täytäntöönpano 
kaikkialla unionissa on vakaa investointi 
ympäristöön ja ihmisten terveyteen sekä 
talouteen.

(24) Ympäristölainsäädännön 
täysimääräinen ja tasainen täytäntöönpano 
kaikkialla unionissa on perussopimuksesta 
aiheutuva velvoite ja vakaa investointi 
ympäristöön ja ihmisten terveyteen sekä 
talouteen.

Or. en

Tarkistus 97
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Ympäristölainsäädännön 
täysimääräinen ja tasainen täytäntöönpano 
kaikkialla unionissa on vakaa investointi 
ympäristöön ja ihmisten terveyteen sekä 
talouteen.

(24) Ympäristölainsäädännön 
täysimääräinen ja tasainen täytäntöönpano 
kaikkialla unionissa on vakaa investointi 
ympäristöön, turvalliseen 
elintarvikehuoltoon ja ihmisten terveyteen 
sekä talouteen.

Or. en

Tarkistus 98
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(24 a) Olisi hyödyllistä toteuttaa lisätoimia 
maatalouden kestävyyden parantamiseksi. 
Olisi korostettava enemmän maaperän 
laadun parantamista vuoroviljelyn, 
palkokasvien, viherlannoituksen sekä 
yhdistetyn kasvi- ja eläintuotannon 
avulla. Vedenkäyttöä ja veden 
pilaantumista voitaisiin vähentää 
kasvattamalla eläimiä teollisten 
järjestelmien sijasta seka- ja 
laiduntamisjärjestelmissä. Luonnon 
monimuotoisuutta voitaisiin edistää 
hyväksymällä vähemmän voimaperäisiä 
viljelytapoja.

Or. en

Tarkistus 99
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Unionin ympäristöpolitiikan tulisi 
jatkossakin perustua luotettavaan 
tieteelliseen tietoon.

(25) Unionin ympäristöpolitiikan tulisi 
jatkossakin perustua luotettavaan 
tieteelliseen tietoon, joten unionin 
talousarviosäästöt olisi mahdollisuuksien 
mukaan hankittava muualta kuin 
tutkimusvaroista.

Or. en

Tarkistus 100
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 25 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(25) Unionin ympäristöpolitiikan tulisi 
jatkossakin perustua luotettavaan 
tieteelliseen tietoon.

(25) Unionin ympäristöpolitiikan tulisi 
jatkossakin perustua luotettavaan 
tieteelliseen tietämykseen ja näyttöön ja 
siinä olisi otettava huomioon uusimmat 
tieteelliset havainnot.

Or. en

Tarkistus 101
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Ympäristötavoitteita olisi tuettava 
riittävillä investoinneilla.

(26) Ympäristötavoitteita olisi tuettava 
riittävillä investoinneilla etenkin 
jätehuoltoalalla kohdentamalla tukea 
EU:n rakennerahastosta jätehuollon 
puitedirektiivin mukaisesti. EU:n varoja 
olisi siten asetettava kiireellisenä asiana 
saataville jätealan hierarkian ylempien 
tasojen toimintaa varten (esimerkiksi 
kierrätyslaitokset olisi asetettava etusijalle 
verrattuna jätteen loppukäsittelyyn).

Or. de

Tarkistus 102
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Ympäristötavoitteita olisi tuettava 
riittävillä investoinneilla.

(26) Ympäristötavoitteita olisi tuettava 
riittävillä investoinneilla ja olisi 
kannustettava hyödyntämään julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia.
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Or. en

Tarkistus 103
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Ympäristönäkökohtien ottaminen 
huomioon muussa politiikassa on 
välttämätöntä, jotta voidaan vähentää 
muiden alojen politiikoista ja toimista 
ympäristöön kohdistuvia paineita sekä 
saavuttaa ympäristöön ja ilmastoon 
liittyvät tavoitteet.

(27) Ympäristönäkökohtien ottaminen 
huomioon kaikilla eri politiikkojen aloilla
on välttämätöntä, jotta voidaan vähentää 
muiden alojen politiikoista ja toimista 
ympäristöön kohdistuvia paineita sekä 
saavuttaa ympäristöön ja ilmastoon 
liittyvät tavoitteet.

Or. en

Tarkistus 104
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Kaikkialla EU:ssa ei ole vielä 
huolehdittu riittävästi kansalaisten 
tehokkaasta ja oikeudenmukaisesta 
osallistumisesta ympäristöongelmien 
ratkaisemiseen erityisesti 
ympäristövaikutusten arviointiprosessissa.

Or. lt

Tarkistus 105
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 30 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(30) Osana vuonna 2012 pidetyn 
Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän 
kehityksen konferenssin
(Rio+20-huippukokouksen) 
seurantatoimia uuden yleisen 
toimintaohjelman olisi tuettava 
kansainvälisiä ja alueellisia prosesseja, 
joilla pyritään muuttamaan 
maailmanlaajuinen talous osallistavaksi 
vihreäksi taloudeksi kestävän kehityksen ja 
köyhyyden vähentämisen kontekstissa.

(30) Uudella yleisellä toimintaohjelmalla 
olisi tuettava vuonna 2012 pidetyn 
Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän 
kehityksen konferenssissa (Rio+20 
-huippukokouksessa) sekä EU:ssa ja 
kansainvälisellä tasolla tehtyjen 
sitoumusten täyttämistä, jolla pyritään 
muuttamaan maailmanlaajuinen talous 
osallistavaksi vihreäksi taloudeksi kestävän 
kehityksen ja köyhyyden vähentämisen 
kontekstissa.

Or. en

Tarkistus 106
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) EU:n ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanoon olisi kiinnitettävä 
enemmän huomiota komission 
tiedonannon (COM(2012)0095) ja 
Euroopan parlamentin mietinnön 
”Enemmän hyötyä irti EU:n 
ympäristötoimenpiteistä: luottamuksen 
lisääminen parantamalla tietämystä ja 
reagointia” (2012/2104(INI)) mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 107
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) suojellaan, säilytetään ja parannetaan 
unionin luonnon pääomaa;

(a) suojellaan, säilytetään ja parannetaan 
unionin luonnon pääoman kestävää 
käyttöä;

Or. en

Tarkistus 108
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) muutetaan unioni 
resurssitehokkaaksi, vihreäksi ja 
kilpailukykyiseksi vähähiiliseksi 
taloudeksi;

(b) tehdään kilpailukykyiseksi talous, joka 
perustuu kierrätykseen ja on vähähiilinen 
ja resurssitehokas ja jossa kunnioitetaan 
ympäristöä ja ekosysteemejä;

Or. it

Tarkistus 109
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) muutetaan unioni resurssitehokkaaksi, 
vihreäksi ja kilpailukykyiseksi 
vähähiiliseksi taloudeksi;

(b) muutetaan unioni resurssitehokkaaksi, 
vihreäksi, innovoivaksi ja 
kilpailukykyiseksi vähähiiliseksi 
taloudeksi;

Or. en

Tarkistus 110
Jean-Pierre Audy
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Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) muutetaan unioni resurssitehokkaaksi, 
vihreäksi ja kilpailukykyiseksi 
vähähiiliseksi taloudeksi;

(b) muutetaan unioni resurssitehokkaaksi, 
ympäristöystävälliseksi ja 
kilpailukykyiseksi vähähiiliseksi 
taloudeksi;

Or. fr

Tarkistus 111
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) parannetaan ympäristöpolitiikan
tieteellistä perustaa;

(e) parannetaan ympäristöpolitiikkaa 
koskevaa tietämystä ja sen tieteellistä 
perustaa;

Or. en

Tarkistus 112
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) varmistetaan investoinnit ympäristöön 
ja ilmastointipolitiikkaan sekä oikea 
hinnoittelu;

(f) varmistetaan investoinnit ympäristöön 
ja ilmastointipolitiikkaan;

Or. en

Tarkistus 113
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič
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Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) varmistetaan investoinnit ympäristöön 
ja ilmastointipolitiikkaan sekä oikea 
hinnoittelu;

(f) varmistetaan yksityiset ja julkiset 
investoinnit ympäristöön ja 
ilmastointipolitiikkaan sekä oikea 
hinnoittelu;

Or. en

Tarkistus 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) parannetaan ympäristönäkökohtien 
sisällyttämistä muuhun politiikkaan sekä
politiikkojen johdonmukaisuutta;

(g) parannetaan ympäristönäkökohtien 
sisällyttämistä muuhun politiikkaan,
politiikkojen johdonmukaisuutta ja 
kansalaisten osallistumista 
ympäristöongelmien ratkaisemiseen;

Or. lt

Tarkistus 115
João Ferreira

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) huolehditaan luonnon ja
yhteiskunnan tasapainoisesta ja 
kestävästä suhteesta;

Or. pt
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Tarkistus 116
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i a) optimoidaan terveellisiin tuotteisiin 
perustuva elintarvikehuolto ja 
elintarvikkeiden saatavuus;

Or. en

Tarkistus 117
João Ferreira

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelma perustuu erityisesti 
aiheuttamisperiaatteeseen (saastuttaja 
maksaa -periaatteeseen), ennalta 
varautumisen ja ennaltaehkäisyn 
periaatteeseen sekä periaatteeseen, jonka 
mukaan ympäristövahingot korjataan 
niiden lähteellä.

2. Ohjelma perustuu ennalta varautumisen 
ja ennaltaehkäisyn periaatteeseen sekä 
periaatteeseen, jonka mukaan 
ympäristövahingot korjataan niiden 
lähteellä, ja taloutta koskevan 
demokratian periaatteet on aina 
asetettava markkinoiden lainalaisuuksien 
edelle.

Or. pt

Tarkistus 118
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ohjelman avulla on varmistettava 
ympäristönsuojelun ja elämänlaadun 
korkea taso huolehtimalla kansalaisten 
oikeudenmukaisesta ja kestävästä 
hyvinvoinnista. 
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Or. en

Tarkistus 119
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kaikki ohjelmassa esitetyt toimenpiteet, 
toimet ja tavoitteet on pantava täytäntöön 
järkevän sääntelyn periaatteiden mukaisesti 
ja tarvittaessa niistä on tehtävä kattava 
vaikutusten arviointi.

3. Kaikki ohjelmassa esitetyt toimenpiteet, 
toimet ja tavoitteet on pantava täytäntöön 
järkevän sääntelyn periaatteiden 
mukaisesti, niiden on perustuttava
luotettaviin tieteellisiin tietoihin ja 
tarvittaessa niistä on tehtävä kattava 
vaikutusten arviointi.

Or. en

Tarkistus 120
Ewald Stadler

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 121
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 122
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Unionin ympäristöpolitiikalla on 
edistetty innovaatioita ja investointeja 
ympäristöhyödykkeisiin ja -palveluihin, 

3. Jäsenvaltioiden ja unionin 
ympäristöpolitiikoilla on edistetty 
innovaatioita ja investointeja 
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mikä on auttanut luomaan työpaikkoja ja 
vientimahdollisuuksia. EU:n 
laajentumisten myötä ympäristönsuojelun 
korkeat standardit ovat levinneet laajasti eri 
puolille Euroopan mannerta, ja unionin 
ponnistelut ovat vaikuttaneet siihen, että 
kansainvälisesti ollaan yhä suuremmassa 
määrin sitoutuneita torjumaan 
ilmastonmuutosta ja biodiversiteetin 
häviämistä ja että maailmanlaajuisesti on 
toteutettu menestyksellisiä toimia otsonia 
heikentävien aineiden ja lyijypitoisten 
polttoaineiden käytön lopettamiseksi.

ympäristöhyödykkeisiin ja -palveluihin, 
mikä on auttanut luomaan työpaikkoja ja 
vientimahdollisuuksia. EU:n 
laajentumisten myötä ympäristönsuojelun 
korkeat standardit ovat levinneet laajasti eri 
puolille Euroopan mannerta, ja unionin 
ponnistelut ovat vaikuttaneet siihen, että 
kansainvälisesti ollaan yhä suuremmassa 
määrin sitoutuneita torjumaan 
ilmastonmuutosta ja biodiversiteetin 
häviämistä ja että maailmanlaajuisesti on 
toteutettu menestyksellisiä toimia otsonia 
heikentävien aineiden ja lyijypitoisten 
polttoaineiden käytön lopettamiseksi.

Or. en

Tarkistus 123
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. On edistytty huomattavasti myös 
ympäristötavoitteiden sisällyttämisessä 
unionin muiden alojen politiikkaan ja 
toimiin. Uudistetussa yhteisessä 
maatalouspolitiikassa suorat maksut on 
vuodesta 2003 liitetty viljelijöille 
esitettyihin vaatimuksiin, joiden mukaan 
maa on säilytettävä maatalouden ja 
ympäristön kannalta hyvässä kunnossa ja 
ympäristölainsäädäntöä on noudatettava. 
Ilmastonmuutoksen torjumisesta on tullut 
olennainen osa energiapolitiikkaa, ja 
edistymistä tapahtuu resurssitehokkuus-, 
ilmastonmuutos- ja 
energiatehokkuuskysymysten ottamisessa 
huomioon muilla aloilla, kuten liikenteessä 
ja rakentamisessa.

4. On edistytty huomattavasti myös 
ympäristötavoitteiden sisällyttämisessä 
unionin muiden alojen politiikkaan ja 
toimiin. Uudistetussa yhteisessä 
maatalouspolitiikassa suorat maksut on 
vuodesta 2003 liitetty viljelijöille 
esitettyihin vaatimuksiin, joiden mukaan 
maa on säilytettävä maatalouden ja 
ympäristön kannalta hyvässä kunnossa ja 
ympäristölainsäädäntöä on noudatettava. 
Yhteisen maatalouspolitiikan 
viherryttämisessä on valitettavasti 
edelleen huomattavasti parantamisen 
varaa. Ilmastonmuutoksen torjumisesta on 
tullut olennainen osa energiapolitiikkaa, ja 
edistymistä tapahtuu resurssitehokkuus-, 
ilmastonmuutos- ja 
energiatehokkuuskysymysten ottamisessa 
huomioon muilla aloilla, kuten liikenteessä 
ja rakentamisessa.
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Or. en

Tarkistus 124
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. On edistytty huomattavasti myös 
ympäristötavoitteiden sisällyttämisessä 
unionin muiden alojen politiikkaan ja 
toimiin. Uudistetussa yhteisessä 
maatalouspolitiikassa suorat maksut on 
vuodesta 2003 liitetty viljelijöille 
esitettyihin vaatimuksiin, joiden mukaan 
maa on säilytettävä maatalouden ja 
ympäristön kannalta hyvässä kunnossa ja 
ympäristölainsäädäntöä on noudatettava. 
Ilmastonmuutoksen torjumisesta on tullut 
olennainen osa energiapolitiikkaa, ja 
edistymistä tapahtuu resurssitehokkuus-, 
ilmastonmuutos- ja 
energiatehokkuuskysymysten ottamisessa 
huomioon muilla aloilla, kuten liikenteessä 
ja rakentamisessa.

4. On edistytty huomattavasti myös 
ympäristötavoitteiden sisällyttämisessä 
unionin muiden alojen politiikkaan ja 
toimiin. Uudistetussa yhteisessä 
maatalouspolitiikassa suorat maksut on 
vuodesta 2003 liitetty viljelijöille 
esitettyihin vaatimuksiin, joiden mukaan 
maa on säilytettävä maatalouden ja 
ympäristön kannalta hyvässä kunnossa ja 
ympäristölainsäädäntöä on noudatettava. 
Ilmastonmuutokseen sopeutumisesta on 
tullut olennainen osa energiapolitiikkaa, ja 
edistymistä tapahtuu resurssitehokkuus-, 
ilmastonmuutos- ja 
energiatehokkuuskysymysten ottamisessa 
huomioon muilla aloilla, kuten liikenteessä 
ja rakentamisessa.

Or. it

Tarkistus 125
Richard Seeber, Peter Liese

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. On edistytty huomattavasti myös 
ympäristötavoitteiden sisällyttämisessä 
unionin muiden alojen politiikkaan ja 
toimiin. Uudistetussa yhteisessä 
maatalouspolitiikassa suorat maksut on 
vuodesta 2003 liitetty viljelijöille 

4. On edistytty huomattavasti myös 
ympäristötavoitteiden sisällyttämisessä 
unionin muiden alojen politiikkaan ja 
toimiin. Uudistetussa yhteisessä 
maatalouspolitiikassa suorat maksut on 
vuodesta 2003 liitetty viljelijöille 
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esitettyihin vaatimuksiin, joiden mukaan 
maa on säilytettävä maatalouden ja 
ympäristön kannalta hyvässä kunnossa ja 
ympäristölainsäädäntöä on noudatettava. 
Ilmastonmuutoksen torjumisesta on tullut 
olennainen osa energiapolitiikkaa, ja 
edistymistä tapahtuu resurssitehokkuus-, 
ilmastonmuutos- ja 
energiatehokkuuskysymysten ottamisessa 
huomioon muilla aloilla, kuten liikenteessä 
ja rakentamisessa.

esitettyihin vaatimuksiin, joiden mukaan 
maa on säilytettävä maatalouden ja 
ympäristön kannalta hyvässä kunnossa ja 
ympäristölainsäädäntöä on noudatettava. 
Ilmastonmuutoksen torjumisesta on tullut 
olennainen osa energiapolitiikkaa, ja 
edistymistä tapahtuu resurssitehokkuus-, 
ilmastonmuutos- ja 
energiatehokkuuskysymysten ottamisessa 
huomioon muilla aloilla, kuten liikenteessä 
ja rakentamisessa. Jatkossa on kuitenkin 
kiinnitettävä enemmän huomiota 
täydentävien ehtojen tehokkaampaan 
täytäntöönpanoon.

Or. de

Tarkistus 126
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

kasvihuonekaasupäästöistä, resurssien 
käytöstä ja ympäristövaikutuksista, 
resurssien käyttö on silti edelleen 
kestämätöntä ja tehotonta eikä jätehuolto 
toimi asianmukaisesti. Tämän tuloksena 
EU:n yritykset menettävät merkittäviä 
mahdollisuuksia, joita resurssitehokkuus 
tarjoaa kilpailukyvyn, kustannusten 
alenemisen, tuottavuuden parantamisen ja 
toimitusvarmuuden osalta. Veden laatu ja 
ilmansaasteet aiheuttavat edelleen 
ongelmia monissa osissa Eurooppaa, ja 
EU:n kansalaiset altistuvat edelleen 
vaarallisille aineille, jotka mahdollisesti 
vaarantavat heidän terveytensä ja 
hyvinvointinsa. Kestämätön maankäyttö 
kuluttaa hedelmällistä maaperää, ja tällä on 
vaikutuksia elintarvikkeiden saatavuuteen 
ja biodiversiteettitavoitteiden 
saavuttamiseen. Maaperän huonontumisen 
annetaan suurelta osin jatkua.

Or. en

Tarkistus 127
Margrete Auken, Jo Leinen

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kuitenkin monet ympäristösuuntaukset 
EU:ssa ovat edelleen huolestuttavia, eikä 
tämä johdu vähiten EU:n nykyisen 
lainsäädännön riittämättömästä 
täytäntöönpanosta. Niistä lajeista ja 
luontotyypeistä, joita on arvioitu 
luontodirektiivin perusteella, ainoastaan 
17 prosentin tila on hyvä, ja luonnon 
pääoman huonontuminen ja häviäminen 
vaarantaa pyrkimykset saavuttaa EU:n 
biodiversiteetti- ja 
ilmastonmuutostavoitteet. Tähän liittyy 
korkeita kustannuksia, joita ei ole vielä 

5. Kuitenkin monet ympäristösuuntaukset 
EU:ssa ovat edelleen huolestuttavia, eikä 
tämä johdu vähiten EU:n nykyisen 
lainsäädännön riittämättömästä 
täytäntöönpanosta. Niistä lajeista ja 
luontotyypeistä, joita on arvioitu 
luontodirektiivin perusteella, ainoastaan 
17 prosentin tila on hyvä, ja luonnon 
pääoman huonontuminen ja häviäminen 
vaarantaa pyrkimykset saavuttaa EU:n 
biodiversiteetti- ja 
ilmastonmuutostavoitteet. Tähän liittyy 
korkeita kustannuksia, joita ei ole vielä 



PE508.007v01-00 28/73 AM\931263FI.doc

FI

asianmukaisesti arvioitu taloudellisessa tai 
sosiaalisessa järjestelmässämme. EU:n 
pinta-alasta 30 prosenttia on erittäin 
pirstoutunutta, mikä vaikuttaa 
ekosysteemien välisiin yhteyksiin ja 
terveyteen sekä niiden mahdollisuuteen 
tarjota palveluja sekä suotuisia 
elinympäristöjä lajeille. Vaikka EU:ssa on 
onnistuttu erottamaan kasvu 
kasvihuonekaasupäästöistä, resurssien 
käytöstä ja ympäristövaikutuksista, 
resurssien käyttö on silti edelleen 
kestämätöntä ja tehotonta eikä jätehuolto 
toimi asianmukaisesti. Tämän tuloksena 
EU:n yritykset menettävät merkittäviä 
mahdollisuuksia, joita resurssitehokkuus 
tarjoaa kilpailukyvyn, kustannusten 
alenemisen, tuottavuuden parantamisen ja 
toimitusvarmuuden osalta. Veden laatu ja 
ilmansaasteet aiheuttavat edelleen 
ongelmia monissa osissa Eurooppaa, ja 
EU:n kansalaiset altistuvat edelleen 
vaarallisille aineille, jotka mahdollisesti
vaarantavat heidän terveytensä ja 
hyvinvointinsa. Kestämätön maankäyttö 
kuluttaa hedelmällistä maaperää, ja tällä on 
vaikutuksia elintarvikkeiden saatavuuteen 
ja biodiversiteettitavoitteiden 
saavuttamiseen. Maaperän huonontumisen 
annetaan suurelta osin jatkua.

asianmukaisesti arvioitu taloudellisessa tai 
sosiaalisessa järjestelmässämme. EU:n 
pinta-alasta 30 prosenttia on erittäin 
pirstoutunutta, mikä vaikuttaa 
ekosysteemien välisiin yhteyksiin ja 
terveyteen sekä niiden mahdollisuuteen 
tarjota palveluja sekä suotuisia 
elinympäristöjä lajeille. Vaikka EU:ssa on 
onnistuttu erottamaan kasvu 
kasvihuonekaasupäästöistä, resurssien 
käytöstä ja ympäristövaikutuksista, 
resurssien käyttö on silti edelleen 
kestämätöntä ja tehotonta eikä jätehuolto 
toimi asianmukaisesti. Tämän tuloksena 
EU:n yritykset menettävät merkittäviä 
mahdollisuuksia, joita resurssitehokkuus 
tarjoaa kilpailukyvyn, kustannusten 
alenemisen, tuottavuuden parantamisen ja 
toimitusvarmuuden osalta. Veden laatu ja 
ilmansaasteet aiheuttavat edelleen 
ongelmia monissa osissa Eurooppaa, ja 
EU:n kansalaiset altistuvat edelleen 
vaarallisille aineille, jotka vaarantavat 
heidän terveytensä ja hyvinvointinsa. 
Kestämätön maankäyttö kuluttaa 
hedelmällistä maaperää, ja tällä on 
vaikutuksia globaaliseen elintarvikkeiden 
saatavuuteen ja biodiversiteettitavoitteiden 
saavuttamiseen. Maaperän huonontumisen 
annetaan suurelta osin jatkua ja maaperää 
varten tarvitaan unionin yhteinen 
oikeudellinen kehys.

Or. en

Tarkistus 128
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kuitenkin monet ympäristösuuntaukset 
EU:ssa ovat edelleen huolestuttavia, eikä 
tämä johdu vähiten EU:n nykyisen 

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

lainsäädännön riittämättömästä 
täytäntöönpanosta. Niistä lajeista ja 
luontotyypeistä, joita on arvioitu 
luontodirektiivin perusteella, ainoastaan 
17 prosentin tila on hyvä, ja luonnon 
pääoman huonontuminen ja häviäminen 
vaarantaa pyrkimykset saavuttaa EU:n 
biodiversiteetti- ja 
ilmastonmuutostavoitteet. Tähän liittyy 
korkeita kustannuksia, joita ei ole vielä 
asianmukaisesti arvioitu taloudellisessa tai 
sosiaalisessa järjestelmässämme. EU:n 
pinta-alasta 30 prosenttia on erittäin 
pirstoutunutta, mikä vaikuttaa 
ekosysteemien välisiin yhteyksiin ja 
terveyteen sekä niiden mahdollisuuteen 
tarjota palveluja sekä suotuisia 
elinympäristöjä lajeille. Unionin vesillä on 
edelleen erilaisia ihmisien toiminnasta 
aiheutuvia uhkia, jotka saattavat 
taannuttaa ja hävittää merellisiä 
luontotyyppejä ja lajeja. Vaikka EU:ssa on 
onnistuttu erottamaan kasvu 
kasvihuonekaasupäästöistä, resurssien 
käytöstä ja ympäristövaikutuksista, 
resurssien käyttö on silti edelleen 
kestämätöntä ja tehotonta eikä jätehuolto 
toimi asianmukaisesti. Tämän tuloksena 
EU:n yritykset menettävät merkittäviä 
mahdollisuuksia, joita resurssitehokkuus 
tarjoaa kilpailukyvyn, kustannusten 
alenemisen, tuottavuuden parantamisen ja 
toimitusvarmuuden osalta. Veden laatu ja 
ilmansaasteet aiheuttavat edelleen 
ongelmia monissa osissa Eurooppaa, ja 
EU:n kansalaiset altistuvat edelleen 
vaarallisille aineille, jotka mahdollisesti 
vaarantavat heidän terveytensä ja 
hyvinvointinsa. Kestämätön maankäyttö 
kuluttaa hedelmällistä maaperää, ja tällä on 
vaikutuksia elintarvikkeiden saatavuuteen 
ja biodiversiteettitavoitteiden 
saavuttamiseen. Maaperän huonontumisen 
annetaan suurelta osin jatkua.

Or. en
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Tarkistus 129
Pavel Poc

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Kuitenkin monet ympäristösuuntaukset 
EU:ssa ovat edelleen huolestuttavia, eikä 
tämä johdu vähiten EU:n nykyisen 
lainsäädännön riittämättömästä 
täytäntöönpanosta. Niistä lajeista ja 
luontotyypeistä, joita on arvioitu 
luontodirektiivin perusteella, ainoastaan 
17 prosentin tila on hyvä, ja luonnon 
pääoman huonontuminen ja häviäminen 
vaarantaa pyrkimykset saavuttaa EU:n 
biodiversiteetti- ja 
ilmastonmuutostavoitteet. Kansainvälisen 
luonnonsuojeluliiton uhanalaisten lajien 
punaisessa luettelossa on 
395 eurooppalaista lajia, jotka on 
luokiteltu äärimmäisen uhanalaisiksi, ja 
110 niistä on vaarassa haitallisten 
vieraslajien vuoksi. Tähän liittyy korkeita 
kustannuksia, joita ei ole vielä 
asianmukaisesti arvioitu taloudellisessa tai 
sosiaalisessa järjestelmässämme. EU:n 
pinta-alasta 30 prosenttia on erittäin 
pirstoutunutta, mikä vaikuttaa 
ekosysteemien välisiin yhteyksiin ja 
terveyteen sekä niiden mahdollisuuteen 
tarjota palveluja sekä suotuisia 
elinympäristöjä lajeille. Vaikka EU:ssa on 
onnistuttu erottamaan kasvu 
kasvihuonekaasupäästöistä, resurssien 
käytöstä ja ympäristövaikutuksista, 
resurssien käyttö on silti edelleen 
kestämätöntä ja tehotonta eikä jätehuolto 
toimi asianmukaisesti. Tämän tuloksena 
EU:n yritykset menettävät merkittäviä 
mahdollisuuksia, joita resurssitehokkuus 
tarjoaa kilpailukyvyn, kustannusten 
alenemisen, tuottavuuden parantamisen ja 
toimitusvarmuuden osalta. Veden laatu ja 
ilmansaasteet aiheuttavat edelleen 
ongelmia monissa osissa Eurooppaa, ja 
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ja biodiversiteettitavoitteiden 
saavuttamiseen. Maaperän huonontumisen 
annetaan suurelta osin jatkua.

EU:n kansalaiset altistuvat edelleen 
vaarallisille aineille, jotka mahdollisesti 
vaarantavat heidän terveytensä ja 
hyvinvointinsa. Kestämätön maankäyttö 
kuluttaa hedelmällistä maaperää, ja tällä on 
vaikutuksia elintarvikkeiden saatavuuteen 
ja biodiversiteettitavoitteiden 
saavuttamiseen. Maaperän huonontumisen 
annetaan suurelta osin jatkua.

Or. en

Perustelu

The ecological and economic justifications for action are compelling. Biological invasions 
are one of the main drivers of biodiversity loss. Invasive alien species may have far-reaching 
and harmful effects on the environment and natural resources for generations. Invasive alien 
species can also affect human life and health and cause serious economic damage to 
agriculture, forestry and fisheries, which is estimated to be at least EUR 12 billion per year in 
Europe alone. Postponing effective action further will prevent the EU from achieving its own 
biodiversity conservation objectives and its global biodiversity commitments.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 130
Ewald Stadler

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kuitenkin monet ympäristösuuntaukset 
EU:ssa ovat edelleen huolestuttavia, eikä 
tämä johdu vähiten EU:n nykyisen 
lainsäädännön riittämättömästä 
täytäntöönpanosta. Niistä lajeista ja 
luontotyypeistä, joita on arvioitu 
luontodirektiivin perusteella, ainoastaan 
17 prosentin tila on hyvä, ja luonnon 
pääoman huonontuminen ja häviäminen 
vaarantaa pyrkimykset saavuttaa EU:n 
biodiversiteetti- ja 
ilmastonmuutostavoitteet. Tähän liittyy 
korkeita kustannuksia, joita ei ole vielä 
asianmukaisesti arvioitu taloudellisessa tai 
sosiaalisessa järjestelmässämme. EU:n 
pinta-alasta 30 prosenttia on erittäin 

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

ylipäätään asettaa lukuihin perustuva 
arvo. Lisäksi tähän mennessä on jäänyt 
täysin epäselväksi, missä määrin 
ilmastonmuutos johtuu ihmisen 
toiminnasta ja missä määrin taas 
luonnollisesta vaikutuksesta. EU:n pinta-
alasta 30 prosenttia on erittäin 
pirstoutunutta, mikä vaikuttaa 
ekosysteemien välisiin yhteyksiin ja 
terveyteen sekä niiden mahdollisuuteen 
tarjota palveluja sekä suotuisia 
elinympäristöjä lajeille. Vaikka EU:ssa on 
onnistuttu erottamaan kasvu 
kasvihuonekaasupäästöistä, resurssien 
käytöstä ja ympäristövaikutuksista, 
resurssien käyttö on silti edelleen 
kestämätöntä ja tehotonta eikä jätehuolto 
toimi asianmukaisesti. Tämän tuloksena 
EU:n yritykset menettävät merkittäviä 
mahdollisuuksia, joita resurssitehokkuus 
tarjoaa kilpailukyvyn, kustannusten 
alenemisen, tuottavuuden parantamisen ja 
toimitusvarmuuden osalta. Veden laatu ja 
ilmansaasteet aiheuttavat edelleen 
ongelmia monissa osissa Eurooppaa, ja 
EU:n kansalaiset altistuvat edelleen 
vaarallisille aineille, jotka mahdollisesti 
vaarantavat heidän terveytensä ja 
hyvinvointinsa. Kestämätön maankäyttö 
kuluttaa hedelmällistä maaperää, ja tällä on 
vaikutuksia elintarvikkeiden saatavuuteen 
ja biodiversiteettitavoitteiden 
saavuttamiseen. Maaperän huonontumisen 
annetaan suurelta osin jatkua.

Or. de

Tarkistus 131
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kuitenkin monet ympäristösuuntaukset 5. Kuitenkin monet ympäristösuuntaukset 



AM\931263FI.doc 33/73 PE508.007v01-00

FI

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

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

Or. en
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Tarkistus 132
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ympäristömuutokset EU:ssa johtuvat 
yhä suuremmassa osin maailmanlaajuisella 
tasolla tapahtuvista kehityksistä, joita ovat 
muun muassa väestönkehitys-, kulutus- ja 
kaupankäyntimallit sekä teknologian nopea 
kehitys. Nämä voivat tarjota merkittäviä 
mahdollisuuksia taloudellista kasvua ja 
yhteiskunnallista hyvinvointia varten, 
mutta ne aiheuttavat haasteita ja 
epävarmuutta EU:n taloudelle ja 
yhteiskunnalle sekä ympäristön tilan 
huonontumista maailmanlaajuisesti.

6. Ympäristömuutokset EU:ssa johtuvat 
yhä suuremmassa osin maailmanlaajuisella 
tasolla tapahtuvista kehityksistä, joita ovat 
muun muassa väestönkehitys-, kulutus- ja 
kaupankäyntimallit sekä teknologian nopea 
kehitys. Nämä voivat tarjota merkittäviä 
mahdollisuuksia taloudellista kasvua ja 
yhteiskunnallista hyvinvointia varten, 
mutta ne aiheuttavat haasteita ja 
epävarmuutta EU:n taloudelle ja 
yhteiskunnalle ympäristönsuojelun 
kannalta.

Or. es

Tarkistus 133
Ewald Stadler

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. EU:n ympäristöpolitiikan 
kansainvälisessä ulottuvuudessa on 
otettava huomioon myös muiden 
maaryhmittymien kanssa käytävät 
neuvottelut. Ympäristötavoitteiden WTO:n 
kauppapolitiikkaan sisällyttämistä
koskevaa potentiaalia ei ole vielä 
hyödynnetty täysipainoisesti.

Or. de

Tarkistus 134
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Nykyisessä maailmantaloudessa 
käytetään luonnonvaroja tuhlaavia 
tuotanto- ja kulutusjärjestelmiä, tavaroiden 
ja palvelujen kysyntä lisääntyy 
maailmanlaajuisesti ja luonnonvarat 
vähentyvät; tämän vuoksi keskeisten raaka-
aineiden, mineraalien ja energian hinnat 
nousevat, epäpuhtauksia ja jätettä syntyy 
yhä enemmän, kasvihuonekaasujen 
kokonaispäästöt lisääntyvät ja maaperän 
heikentyminen, metsien katoaminen ja 
luonnon monimuotoisuuden häviäminen 
vahvistuvat. Miltei kaksi kolmannesta 
maailman ekosysteemeistä heikkenee ja on 
saatu näyttöä siitä, että luonnon 
monimuotoisuuteen, ilmastonmuutokseen 
ja typen kiertoon liittyvät maapallon 
kestävyyden rajat on jo ylitetty. Vettä on 
vuoteen 2030 mennessä todennäköisesti 
40 prosenttia liian vähän, ellei 
resurssitehokkuutta onnistuta merkittävästi 
parantamaan. Lisäksi vallitsee riski siitä, 
että ilmastonmuutos pahentaa näitä 
ongelmia entisestään ja kustannukset 
lisääntyvät. Vuonna 2011 osittain 
ilmastonmuutoksesta johtuvat katastrofit 
johtivat maailmanlaajuisesti yli 
300 miljardin euron taloudellisiin 
menetyksiin. OECD on varoittanut siitä, 
että luonnon pääoman jatkuva 
huonontuminen ja eroosio voivat johtaa 
peruuttamattomiin muutoksiin, jotka 
voisivat vaarantaa kahden vuosisadan ajan 
nousseen elintason ja aiheuttaa merkittäviä 
kustannuksia.

7. Nykyisessä maailmantaloudessa 
käytetään luonnonvaroja tuhlaavia 
tuotanto- ja kulutusjärjestelmiä, tavaroiden 
ja palvelujen kysyntä lisääntyy 
maailmanlaajuisesti ja luonnonvarat 
vähentyvät; tämän vuoksi keskeisten raaka-
aineiden, mineraalien ja energian hinnat 
nousevat, epäpuhtauksia ja jätettä syntyy 
yhä enemmän, kasvihuonekaasujen 
kokonaispäästöt lisääntyvät ja maaperän 
heikentyminen, metsien katoaminen ja 
luonnon monimuotoisuuden häviäminen 
vahvistuvat. Miltei kaksi kolmannesta 
maailman ekosysteemeistä heikkenee ja on 
saatu näyttöä siitä, että luonnon 
monimuotoisuuteen, ilmastonmuutokseen 
ja typen kiertoon liittyvät maapallon 
kestävyyden rajat on jo ylitetty. Vettä on 
vuoteen 2030 mennessä todennäköisesti 
40 prosenttia liian vähän, ellei 
resurssitehokkuutta onnistuta merkittävästi 
parantamaan. Lisäksi vallitsee riski siitä, 
että ilmastonmuutos pahentaa näitä 
ongelmia entisestään ja kustannukset 
lisääntyvät1. Vuonna 2011 osittain 
ilmastonmuutoksesta johtuvat katastrofit 
johtivat maailmanlaajuisesti yli 
300 miljardin euron taloudellisiin 
menetyksiin. OECD on varoittanut siitä, 
että luonnon pääoman jatkuva 
huonontuminen ja eroosio voivat johtaa 
peruuttamattomiin muutoksiin, jotka 
voisivat vaarantaa kahden vuosisadan ajan 
nousseen elintason ja aiheuttaa merkittäviä 
kustannuksia.

__________________
1Jollei mitään toimia toteuteta, 
ilmastonmuutoksen talousvaikutuksia 
koskevan Sternin selvityksen mukaan 
ilmastonmuutoksen 
kokonaiskustannukset vastaavat sitä, että 
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bruttokansantuote supistuisi 
maailmanlaajuisesti vuosittain vähintään 
viidellä prosentilla. Kun laajempi riskien 
ja vaikutusten kirjo otetaan huomioon, 
luku saattaa nousta jopa 20 prosenttiin 
bruttokansantuotteesta.

Or. en

Tarkistus 135
Richard Seeber, Peter Liese

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 136
Karin Kadenbach
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Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 137
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Seuraavan vuoteen 2050 ulottuvan 
vision tarkoituksena on auttaa ohjaamaan 
toimia vuoteen 2020 ja sen jälkeen: 
Vuonna 2050 elämme hyvin maapallon 
ekologisten resurssien rajoissa. 
Vaurautemme ja terveellinen ympäristö 
perustuu innovatiiviseen kierrätystalouteen, 
jossa mitään ei tuhlata ja jossa 
luonnonvaroja hallinnoidaan yhteiskunnan 

10. Seuraavan vuoteen 2050 ulottuvan 
vision tarkoituksena on auttaa ohjaamaan 
toimia vuoteen 2020 ja sen jälkeen: 
Vuonna 2050 elämme hyvin maapallon 
ekologisten resurssien rajoissa. 
Vaurautemme ja terveellinen ympäristö 
perustuu innovatiiviseen kierrätystalouteen, 
joka nojautuu aineen häviämättömyyden 
lakiin ”ainetta ei synny eikä häviä, 
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sietokykyä parantavilla tavoilla. 
Vähähiilinen kasvu on jo kauan ollut 
erotettu resurssien käytöstä, mikä määrää 
tahdin maailmanlaajuiselle kestävälle 
taloudelle.

vaikkakin se voi muuttaa muotoaan”1 ja
jossa mitään ei tuhlata ja jossa 
luonnonvaroja hallinnoidaan yhteiskunnan 
sietokykyä parantavilla tavoilla. 
Vähähiilinen kasvu erotetaan 
mahdollisuuksien mukaan resurssien 
käytöstä, mikä määrää tahdin 
maailmanlaajuiselle kestävälle taloudelle.

__________________
1 Antoine-Laurent de Lavoisier.

Or. it

Tarkistus 138
Erik Bánki

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Seuraavan vuoteen 2050 ulottuvan 
vision tarkoituksena on auttaa ohjaamaan 
toimia vuoteen 2020 ja sen jälkeen: 
Vuonna 2050 elämme hyvin maapallon 
ekologisten resurssien rajoissa. 
Vaurautemme ja terveellinen ympäristö 
perustuu innovatiiviseen kierrätystalouteen, 
jossa mitään ei tuhlata ja jossa 
luonnonvaroja hallinnoidaan yhteiskunnan 
sietokykyä parantavilla tavoilla. 
Vähähiilinen kasvu on jo kauan ollut 
erotettu resurssien käytöstä, mikä määrää 
tahdin maailmanlaajuiselle kestävälle 
taloudelle.

10. Seuraavan vuoteen 2050 ulottuvan 
vision tarkoituksena on auttaa ohjaamaan 
toimia vuoteen 2020 ja sen jälkeen: 
Vuonna 2050 elämme hyvin maapallon 
ekologisten resurssien rajoissa. 
Hyvinvointimme ja terveellinen ympäristö 
perustuu innovatiiviseen kierrätystalouteen, 
jossa mitään ei tuhlata ja jossa 
luonnonvaroja hallinnoidaan yhteiskunnan 
sietokykyä parantavilla tavoilla. Luonnon 
monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja suojellaan ja 
arvostetaan ja ennallistetaan 
asianmukaisesti. Vähähiilinen kasvu on jo 
kauan ollut erotettu resurssien käytöstä, 
mikä määrää tahdin maailmanlaajuiselle 
kestävälle taloudelle.

Or. en

Tarkistus 139
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Seuraavan vuoteen 2050 ulottuvan 
vision tarkoituksena on auttaa ohjaamaan 
toimia vuoteen 2020 ja sen jälkeen: 
Vuonna 2050 elämme hyvin maapallon 
ekologisten resurssien rajoissa. 
Vaurautemme ja terveellinen ympäristö 
perustuu innovatiiviseen kierrätystalouteen, 
jossa mitään ei tuhlata ja jossa 
luonnonvaroja hallinnoidaan yhteiskunnan 
sietokykyä parantavilla tavoilla. 
Vähähiilinen kasvu on jo kauan ollut 
erotettu resurssien käytöstä, mikä määrää 
tahdin maailmanlaajuiselle kestävälle 
taloudelle.

10. Seuraavan vuoteen 2050 ulottuvan 
vision tarkoituksena on auttaa ohjaamaan 
toimia vuoteen 2020 ja sen jälkeen: 
Vuonna 2050 elämme hyvin maapallon 
ekologisten resurssien rajoissa. 
Vaurautemme ja terveellinen ympäristö 
perustuu innovatiiviseen kierrätystalouteen, 
jossa mitään ei tuhlata ja jossa 
luonnonvaroja hallinnoidaan yhteiskunnan 
sietokykyä parantavilla tavoilla. 
Vähähiilinen kasvu on jo kauan ollut 
erotettu resurssien käytöstä, mikä määrää 
tahdin maailmanlaajuiselle kestävälle 
taloudelle. Ekologisesta 
oikeudenmukaisuudesta huolehditaan 
EU:ssa ja sen ulkopuolella. 
Ympäristöedut ovat yhdenvertaisesti 
kaikkien saatavilla. Ympäristö 
heikentymisestä aiheutuva rasitus jaetaan 
oikeudenmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 140
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Tämä muutos edellyttää 
ympäristönäkökohtien täysimääräistä 
huomioonottamista muilla aloilla, kuten 
energia-alalla, liikenteessä, maataloudessa, 
kalastuksessa, taloudessa ja teollisuudessa, 
tutkimuksessa ja innovaatiossa, 
työllisyydessä ja sosiaalipolitiikassa, jotta 
voidaan luoda johdonmukainen ja 
yhdistetty lähestymistapa. EU:n sisäisiä 

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

toimia olisi täydennettävä paremmilla 
maailmanlaajuisilla toimilla ja 
naapurimaiden kanssa tehtävällä 
yhteistyöllä yhteisten haasteiden 
ratkaisemiseksi. Lisäksi koko 
yhteiskunnan on osallistuttava näiden 
ongelmien ratkaisemiseen siinä määrin, 
kuin se on mahdollista.

Or. lt

Tarkistus 141
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 142
Richard Seeber, Peter Liese

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 12 kohta
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Komission teksti Tarkistus

12. EU on käynnistänyt tämän muutoksen 
pitkän aikavälin yhdennetyillä strategioilla, 
joilla pyritään pysäyttämään luonnon 
monimuotoisuuden häviäminen27, 
parantamaan resurssitehokkuutta28 sekä 
nopeuttamaan siirtymistä kohti vähähiilistä 
taloutta29. Komissio on myös ottanut 
ympäristökysymykset ja -tavoitteet 
huomioon viimeaikaisissa hankkeissa, joita 
on toteutettu muilla keskeisillä politiikan 
alueilla, kuten energia-alalla30 ja 
liikenteessä31, ja pyrkinyt parantamaan 
ympäristöhyötyjen saavuttamista 
maataloutta ja maaseudun kehittämistä, 
kalastusta ja koheesiota koskevan EU:n 
politiikan uudistusten avulla tähänastisia 
tuloksia hyödyntäen.

12. EU on käynnistänyt tämän muutoksen 
pitkän aikavälin yhdennetyillä strategioilla, 
joilla pyritään pysäyttämään luonnon 
monimuotoisuuden häviäminen27, 
parantamaan resurssitehokkuutta28 sekä 
nopeuttamaan siirtymistä kohti vähähiilistä 
taloutta29. Komissio on myös ottanut 
ympäristökysymykset ja -tavoitteet 
huomioon viimeaikaisissa hankkeissa, joita 
on toteutettu muilla keskeisillä politiikan 
alueilla, kuten energia-alalla30 ja 
liikenteessä31, ja pyrkinyt parantamaan 
ympäristöhyötyjen saavuttamista 
maataloutta ja maaseudun kehittämistä, 
kalastusta ja koheesiota koskevan EU:n 
politiikan uudistusten avulla tähänastisia 
tuloksia hyödyntäen. Tässä yhteydessä on 
kuitenkin kiinnitettävä enemmän 
huomiota täydentäviä ehtoja koskevien 
määräysten täytäntöönpanoon.

Or. de

Tarkistus 143
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

13. EU on liittynyt useisiin 
kansainvälisesti sovittuihin
ympäristösitoumuksiin, mukaan lukien ne, 
jotka tehtiin Yhdistyneiden Kansakuntien 
kestävän kehityksen konferenssissa 
(Rio+20); siellä EU ilmaisi tukensa 
osallistavalle vihreälle taloudelle, joka on 
kestävään kehitykseen tähtäävän 
laajemman strategian keskeinen osa.

13. EU on liittynyt useisiin monenvälisten 
ympäristösopimusten mukaisiin 
oikeudellisesti velvoittaviin sitoumuksiin 
sekä poliittisesti velvoittaviin 
ympäristösitoumuksiin, mukaan lukien ne, 
joista sovittiin Yhdistyneiden 
Kansakuntien kestävän kehityksen 
konferenssissa (Rio+20). RIO+20:n 
tuloksia esittelevässä asiakirjassa 
tunnustetaan osallista vihreä talous 
tärkeäksi välineeksi, jolla saadaan aikaan 
kestävää kehitystä, ja luodaan kehys 
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kaikki kolme kestävän kehityksen 
ulottuvuutta kattaville toimille, joista 
monet on sisällytetty tämän ohjelman 
ensisijaisiin tavoitteisiin. Lisäksi sovittiin 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
laatimisesta, institutionaalisen 
järjestelmän lujittamisesta sekä 
rahoitusstrategian kehittämisestä 
kestävää kehitystä varten. EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden on nyt varmistettava, että 
sitoumukset täytetään sekä niiden alueella 
sisäisten toimien avulla että 
maailmanlaajuisesti osallistumalla 
kansainväliseen toimintaan.

Or. en

Tarkistus 144
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

14. Tällä ohjelmalla täydennetään näitä 
ponnisteluja määrittämällä EU:lle 
ensisijaiset tavoitteet, jotka on saavutettava 
vuoteen 2020 mennessä.

14. Tällä ohjelmalla täydennetään näitä 
ponnisteluja määrittämällä EU:lle 
ensisijaiset tavoitteet, jotka on saavutettava 
vuoteen 2020 mennessä, ja vuoteen 2050 
ulottuvat suuntaa-antavat etenemistavat.
Ohjelman avulla varmistetaan 
täytäntöönpano, kannustetaan kotimaisiin 
toimiin ja autetaan eri toimijoita 
tekemään kustannustehokkaita 
investointeja koskevia valintoja.

Or. en

Tarkistus 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 15 kohta
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Komission teksti Tarkistus

15. Monissa tapauksissa näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettavia 
toimia tarvitaan ensisijaisesti kansallisella, 
alueellisella tai paikallisella tasolla 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Joissakin muissa tapauksissa tarvitaan 
lisätoimia EU:n tasolla. Koska 
ympäristöpolitiikka kuuluu EU:n jaettuun 
toimivaltaan, yksi ohjelman tavoitteista on 
saada aikaan yhteisten tavoitteiden 
yhteinen omistajuus ja varmistaa 
tasapuoliset toimintaolosuhteet yrityksille 
ja viranomaisille. Selkeät tavoitteet antavat 
poliittisille päättäjille ja muille 
sidosryhmille, kuten alueille, kaupungeille, 
yrityksille ja työmarkkinaosapuolille, sekä 
yksittäisille kansalaisille toimien selkeän 
suunnan ja ennustettavat puitteet.

15. Monissa tapauksissa näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettavia 
toimia tarvitaan ensisijaisesti kansallisella, 
alueellisella tai paikallisella tasolla 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
edellyttäen, että kansalaisia kuullaan 
asianmukaisesti ympäristökysymyksistä 
käytävissä keskusteluissa. Joissakin 
muissa tapauksissa tarvitaan lisätoimia 
EU:n tasolla. Koska ympäristöpolitiikka 
kuuluu EU:n jaettuun toimivaltaan, yksi 
ohjelman tavoitteista on saada aikaan 
yhteisten tavoitteiden yhteinen omistajuus 
ja varmistaa tasapuoliset 
toimintaolosuhteet yrityksille ja 
viranomaisille. Selkeät tavoitteet antavat 
poliittisille päättäjille ja muille 
sidosryhmille, kuten alueille, kaupungeille, 
yrityksille ja työmarkkinaosapuolille, sekä 
yksittäisille kansalaisille toimien selkeän 
suunnan ja ennustettavat puitteet.

Or. lt

Tarkistus 146
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

15. Monissa tapauksissa näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettavia 
toimia tarvitaan ensisijaisesti kansallisella, 
alueellisella tai paikallisella tasolla 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Joissakin muissa tapauksissa tarvitaan 
lisätoimia EU:n tasolla. Koska 
ympäristöpolitiikka kuuluu EU:n jaettuun 
toimivaltaan, yksi ohjelman tavoitteista on 
saada aikaan yhteisten tavoitteiden 
yhteinen omistajuus ja varmistaa 
tasapuoliset toimintaolosuhteet yrityksille 
ja viranomaisille. Selkeät tavoitteet antavat 

15. Monissa tapauksissa näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettavia 
toimia tarvitaan ensisijaisesti kansallisella, 
alueellisella tai paikallisella tasolla 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Joissakin muissa tapauksissa tarvitaan 
lisätoimia EU:n tasolla. Koska 
ympäristöpolitiikka kuuluu EU:n jaettuun 
toimivaltaan, yksi ohjelman tavoitteista on 
saada aikaan yhteisten tavoitteiden 
yhteinen omistajuus ja varmistaa 
tasapuoliset toimintaolosuhteet yrityksille 
ja viranomaisille. Selkeät tavoitteet ja 
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poliittisille päättäjille ja muille 
sidosryhmille, kuten alueille, kaupungeille, 
yrityksille ja työmarkkinaosapuolille, sekä 
yksittäisille kansalaisille toimien selkeän 
suunnan ja ennustettavat puitteet.

parhaiden käytänteiden vaihtaminen 
antavat poliittisille päättäjille ja muille 
sidosryhmille, kuten alueille, kaupungeille, 
yrityksille ja työmarkkinaosapuolille, sekä 
yksittäisille kansalaisille toimien selkeän 
suunnan ja ennustettavat puitteet.

Or. en

Tarkistus 147
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

16. EU:n taloudellinen vauraus ja 
hyvinvointi perustuu sen luonnon 
pääomaan eli sen luonnon 
monimuotoisuuteen, kuten 
ekosysteemeihin, jotka tarjoavat keskeisiä 
hyödykkeitä ja palveluita aina 
hedelmällisestä maaperästä ja 
monipuolisesti käytettävistä metsistä 
tuottavaan maahan ja meriin, pohjavedestä 
ja puhtaasta ilmasta pölytykseen, tulvien 
torjuntaan ja ilmaston sääntelyyn sekä 
suojeluun luonnon katastrofeja vastaan. 
Luonnon pääoman suojelemiseksi, 
säilyttämiseksi ja parantamiseksi on 
annettu runsaasti EU:n lainsäädäntöä, 
kuten vesipolitiikan puitedirektiivi, 
yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskeva 
direktiivi1, nitraattidirektiivi2,
meristrategiapuitedirektiivi, ilmanlaatua 
koskeva ja siihen liittyvät direktiivit sekä 
luonto- ja lintudirektiivit. 
Ilmastonmuutokseen, teollisuuden 
päästöihin ja jätteeseen liittyvällä 
lainsäädännöllä voidaan vähentää myös 
niitä paineita, jotka kohdistuvat luonnon 
monimuotoisuuteen, kuten 
ekosysteemeihin, maaperään sekä lajeihin 
ja luontotyyppeihin.
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__________________
1 Direktiivi 91/271/ETY.
2 Direktiivi 91/676/ETY.

Or. en

Tarkistus 148
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 149
Jean-Pierre Audy
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Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 150
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

16. EU:n taloudellinen vauraus ja 
hyvinvointi perustuu sen luonnon 
pääomaan, kuten ekosysteemeihin, jotka 
tarjoavat keskeisiä hyödykkeitä ja 
palveluita aina hedelmällisestä maaperästä 
ja monipuolisesti käytettävistä metsistä 
tuottavaan maahan ja meriin, pohjavedestä 

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

ja puhtaasta ilmasta pölytykseen, tulvien 
torjuntaan ja ilmaston sääntelyyn sekä 
suojeluun luonnon katastrofeja vastaan. 
Luonnon pääoman suojelemiseksi, 
säilyttämiseksi ja parantamiseksi on 
annettu runsaasti EU:n lainsäädäntöä, 
kuten vesipolitiikan puitedirektiivi, 
meristrategiapuitedirektiivi, 
yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskeva 
direktiivi1, nitraattidirektiivi2, ilmanlaatua 
koskeva ja siihen liittyvät direktiivit sekä 
luonto- ja lintudirektiivit. 
Ilmastonmuutokseen, teollisuuden 
päästöihin ja jätteeseen liittyvällä 
lainsäädännöllä voidaan vähentää myös 
niitä paineita, jotka kohdistuvat luonnon 
monimuotoisuuteen, kuten 
ekosysteemeihin, lajeihin ja 
luontotyyppeihin.
__________________
1 Direktiivi 91/271/ETY.
2 Direktiivi 91/676/ETY.

Or. en

Tarkistus 151
Elena Oana Antonescu

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

annettu runsaasti EU:n lainsäädäntöä, 
kuten vesipolitiikan puitedirektiivi, 
meristrategiapuitedirektiivi, 
yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskeva 
direktiivi1, nitraattidirektiivi2, ilmanlaatua 
koskeva ja siihen liittyvät direktiivit sekä 
luonto- ja lintudirektiivit. 
Ilmastonmuutokseen, teollisuuden 
päästöihin ja jätteeseen liittyvällä 
lainsäädännöllä voidaan vähentää myös 
niitä paineita, jotka kohdistuvat luonnon 
monimuotoisuuteen, kuten 
ekosysteemeihin, lajeihin ja 
luontotyyppeihin.

__________________
1 Direktiivi 91/271/ETY.
2 Direktiivi 91/676/ETY.

Or. en

Tarkistus 152
Ewald Stadler

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

17. Viimeaikaiset arvioinnit osoittavat 
kuitenkin, että luonnon monimuotoisuus 
EU:ssa heikkenee edelleen ja että 
useimmat ekosysteemit ovat vakavasti 
heikentyneet. Vuoteen 2020 ulottuvassa 
luonnon monimuotoisuutta koskevassa 
EU:n strategiassa esitetään tavoitteet ja 
toimet, joita tarvitaan näiden negatiivisten 
suuntausten kääntämiseen ja 
ekosysteemipalvelujen parantamiseen. 
Strategia on pantava täytäntöön kaikilta 
osin, jotta EU voi saavuttaa luonnon 
monimuotoisuutta koskevan 
yleistavoitteensa vuoteen 2020 mennessä. 
Vaikka itse strategia sisältää toimenpiteitä 
lintu- ja luontodirektiivien täytäntöönpanon 
parantamiseksi, mukaan lukien Natura 

17. Viimeaikaiset arvioinnit osoittavat 
kuitenkin, että luonnon monimuotoisuus 
EU:ssa heikkenee edelleen. Vuoteen 2020 
ulottuvassa luonnon monimuotoisuutta 
koskevassa EU:n strategiassa esitetään 
tavoitteet ja toimet, joita tarvitaan näiden 
negatiivisten suuntausten kääntämiseen ja 
ekosysteemipalvelujen parantamiseen. 
Strategia on pantava täytäntöön kaikilta 
osin, jotta EU voi saavuttaa luonnon 
monimuotoisuutta koskevan 
yleistavoitteensa vuoteen 2020 mennessä. 
Vaikka itse strategia sisältää toimenpiteitä 
lintu- ja luontodirektiivien täytäntöönpanon 
parantamiseksi, mukaan lukien Natura 
2000 -verkosto, yleistavoitteen 
saavuttaminen edellyttää kaiken voimassa 
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2000 -verkosto, yleistavoitteen 
saavuttaminen edellyttää kaiken voimassa 
olevan luonnon pääoman suojeluun 
tähtäävän lainsäädännön täysimääräistä 
täytäntöönpanoa.

olevan luonnon pääoman suojeluun 
tähtäävän lainsäädännön täysimääräistä 
täytäntöönpanoa.

Or. de

Tarkistus 153
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

17. Viimeaikaiset arvioinnit osoittavat 
kuitenkin, että luonnon monimuotoisuus 
EU:ssa heikkenee edelleen ja että 
useimmat ekosysteemit ovat vakavasti 
heikentyneet. Vuoteen 2020 ulottuvassa 
luonnon monimuotoisuutta koskevassa 
EU:n strategiassa esitetään tavoitteet ja 
toimet, joita tarvitaan näiden negatiivisten 
suuntausten kääntämiseen ja 
ekosysteemipalvelujen parantamiseen. 
Strategia on pantava täytäntöön kaikilta 
osin, jotta EU voi saavuttaa luonnon 
monimuotoisuutta koskevan 
yleistavoitteensa vuoteen 2020 mennessä. 
Vaikka itse strategia sisältää toimenpiteitä 
lintu- ja luontodirektiivien täytäntöönpanon 
parantamiseksi, mukaan lukien Natura 
2000 -verkosto, yleistavoitteen 
saavuttaminen edellyttää kaiken voimassa 
olevan luonnon pääoman suojeluun 
tähtäävän lainsäädännön täysimääräistä 
täytäntöönpanoa.

17. Viimeaikaiset arvioinnit osoittavat 
kuitenkin, että luonnon monimuotoisuus 
EU:ssa heikkenee edelleen ja että 
useimmat ekosysteemit ovat vakavasti 
heikentyneet. Vuoteen 2020 ulottuvassa 
luonnon monimuotoisuutta koskevassa 
EU:n strategiassa esitetään tavoitteet ja 
toimet, joita tarvitaan luonnon 
monimuotoisuuden häviämisen 
pysäyttämiseen ja ekosysteemien ja niiden 
palvelujen säilyttämiseen, palauttamiseen 
ja parantamiseen. Strategia on pantava 
täytäntöön kaikilta osin, jotta EU voi 
saavuttaa luonnon monimuotoisuutta 
koskevan yleistavoitteensa vuoteen 2020 
mennessä. Vaikka itse strategia sisältää 
toimenpiteitä lintu- ja luontodirektiivien 
täytäntöönpanon parantamiseksi, mukaan 
lukien Natura 2000 -verkosto, 
yleistavoitteen saavuttaminen edellyttää 
kaiken voimassa olevan luonnon pääoman 
suojeluun tähtäävän lainsäädännön 
täysimääräistä täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 154
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso
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Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

17. Viimeaikaiset arvioinnit osoittavat 
kuitenkin, että luonnon monimuotoisuus 
EU:ssa heikkenee edelleen ja että 
useimmat ekosysteemit ovat vakavasti 
heikentyneet. Vuoteen 2020 ulottuvassa 
luonnon monimuotoisuutta koskevassa 
EU:n strategiassa esitetään tavoitteet ja 
toimet, joita tarvitaan näiden negatiivisten 
suuntausten kääntämiseen ja 
ekosysteemipalvelujen parantamiseen. 
Strategia on pantava täytäntöön kaikilta 
osin, jotta EU voi saavuttaa luonnon 
monimuotoisuutta koskevan 
yleistavoitteensa vuoteen 2020 mennessä. 
Vaikka itse strategia sisältää toimenpiteitä 
lintu- ja luontodirektiivien täytäntöönpanon 
parantamiseksi, mukaan lukien Natura 
2000 -verkosto, yleistavoitteen 
saavuttaminen edellyttää kaiken voimassa 
olevan luonnon pääoman suojeluun 
tähtäävän lainsäädännön täysimääräistä 
täytäntöönpanoa.

17. Viimeaikaiset arvioinnit osoittavat 
kuitenkin, että luonnon monimuotoisuus 
EU:ssa heikkenee edelleen ja että 
useimmat ekosysteemit ovat vakavasti 
heikentyneet. Vuoteen 2020 ulottuvassa 
luonnon monimuotoisuutta koskevassa 
EU:n strategiassa esitetään tavoitteet ja 
toimet, joita tarvitaan näiden negatiivisten 
suuntausten kääntämiseen ja 
ekosysteemipalvelujen parantamiseen. 
Strategia on pantava täytäntöön kaikilta 
osin, jotta EU voi saavuttaa luonnon 
monimuotoisuutta koskevan 
yleistavoitteensa vuoteen 2020 mennessä. 
Vaikka itse strategia sisältää toimenpiteitä 
lintu- ja luontodirektiivien täytäntöönpanon 
parantamiseksi, mukaan lukien Natura 
2000 -verkosto, yleistavoitteen 
saavuttaminen edellyttää kaiken voimassa 
olevan luonnon pääoman suojeluun 
tähtäävän lainsäädännön täysimääräistä 
täytäntöönpanoa. Komission olisi siksi 
varmistettava, että Natura 2000 -verkon 
säilyttämis- ja hoitosuunnitelmat täyttävät 
luontotyyppidirektiivin 6 artiklassa 
tarkoitetut vaatimukset. Maanomistajien 
ja maan käyttäjien aktiivinen 
osallistuminen on myös tarpeen, jotta 
nämä ryhmät saadaan mukaan luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämistä 
koskevaan politiikkaan. 

Or. es

Tarkistus 155
Pavel Poc

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 17 kohta
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Komission teksti Tarkistus

17. Viimeaikaiset arvioinnit osoittavat 
kuitenkin, että luonnon monimuotoisuus 
EU:ssa heikkenee edelleen ja että 
useimmat ekosysteemit ovat vakavasti 
heikentyneet. Vuoteen 2020 ulottuvassa 
luonnon monimuotoisuutta koskevassa 
EU:n strategiassa esitetään tavoitteet ja 
toimet, joita tarvitaan näiden negatiivisten 
suuntausten kääntämiseen ja 
ekosysteemipalvelujen parantamiseen. 
Strategia on pantava täytäntöön kaikilta 
osin, jotta EU voi saavuttaa luonnon 
monimuotoisuutta koskevan 
yleistavoitteensa vuoteen 2020 mennessä. 
Vaikka itse strategia sisältää toimenpiteitä 
lintu- ja luontodirektiivien täytäntöönpanon 
parantamiseksi, mukaan lukien Natura 
2000 -verkosto, yleistavoitteen 
saavuttaminen edellyttää kaiken voimassa 
olevan luonnon pääoman suojeluun 
tähtäävän lainsäädännön täysimääräistä 
täytäntöönpanoa.

17. Viimeaikaiset arvioinnit osoittavat 
kuitenkin, että luonnon monimuotoisuus 
EU:ssa heikkenee edelleen ja että 
useimmat ekosysteemit ovat vakavasti 
heikentyneet. Haitallisista vieraslajeista 
aiheutuu odotettua suurempia uhkia 
luonnon monimuotoisuudelle, ihmisten 
terveydelle ja talouksille. Vuoteen 2020 
ulottuvassa luonnon monimuotoisuutta 
koskevassa EU:n strategiassa esitetään 
tavoitteet ja toimet, joita tarvitaan näiden 
negatiivisten suuntausten kääntämiseen ja 
ekosysteemipalvelujen parantamiseen. 
Strategia on pantava täytäntöön kaikilta 
osin, jotta EU voi saavuttaa luonnon 
monimuotoisuutta koskevan 
yleistavoitteensa vuoteen 2020 mennessä. 
Vaikka itse strategia sisältää toimenpiteitä 
lintu- ja luontodirektiivien täytäntöönpanon 
parantamiseksi, mukaan lukien Natura 
2000 -verkosto, yleistavoitteen 
saavuttaminen edellyttää kaiken voimassa 
olevan luonnon pääoman suojeluun 
tähtäävän lainsäädännön täysimääräistä 
täytäntöönpanoa.

Or. en

Perustelu

The ecological and economic justifications for action are compelling. Biological invasions 
are one of the main drivers of biodiversity loss. Invasive alien species may have far-reaching 
and harmful effects on the environment and natural resources for generations. Invasive alien 
species can also affect human life and health and cause serious economic damage to 
agriculture, forestry and fisheries, which is estimated to be at least EUR 12 billion per year in 
Europe alone. Postponing effective action further will prevent the EU from achieving its own 
biodiversity conservation objectives and its global biodiversity commitments.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 17 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

17 a. Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
hoitosuunnitelmiinsa muiden eri 
politiikkojen erilaisia näkökohtia. 
Jäsenvaltioiden on otettava huomioon, 
että tiettyjen luontotyyppien ja lajien 
menestyksekäs suojeleminen edellyttää 
vesivaroja ja tiettyjä viljalajeja. 

Or. es

Tarkistus 157
Matthias Groote

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 18 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

18. Tähänastisista huomattavista 
vesipolitiikan puitedirektiiviin perustuvista 
ponnisteluista huolimatta tavoite siitä, että 
vesien ”hyvä ekologinen tila” saavutetaan 
vuoteen 2015 mennessä, toteutuu 
todennäköisesti ainoastaan noin 
53 prosentissa pintavesimuodostumista 
EU:ssa. Lisäksi vallitsee riski siitä, että 
meristrategiapuitedirektiivin tavoite vesien 
hyvien tilan saavuttamisesta vuoteen 2020 
mennessä ei toteudu, mikä johtuu siitä, 
että ihmiskunta kuormittaa meriä ja 
valtameriä liiaksi esimerkiksi 
liikakalastuksella, jätteiden mereen 
viemisellä ja massaturismilla. Siksi 
yhdennetyssä rannikkoalueiden hoidossa 
tarvitaan avomeri- ja rannikkoalueiden 
käyttöä koskevan yhteistyön tiivistämistä 
ja tiukempaa sääntelyä. Vaikka EU:n 
ilmaan ja teollisuuspäästöihin liittyvä 
politiikka on auttanut vähentämään 
monenlaista pilaantumista, ekosysteemit 
kärsivät edelleen liiallisesta 
typpilaskeumasta ja otsonin aiheuttamasta 
pilaantumisesta, jotka johtuvat liikenteestä, 
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tehomaataloudesta ja sähköntuotannosta 
peräisin olevista päästöistä.

Or. de

Tarkistus 158
Richard Seeber, Peter Liese

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 18 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 159
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen
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Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 18 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 160
Matthias Groote

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 19 kohta

Komission teksti Tarkistus

19. EU:n luonnon pääoman suojeleminen, 
säilyttäminen ja parantaminen edellyttää 
sen vuoksi myös sitä, että ongelmiin 
puututaan niiden lähteellä, muun muassa 
sisällyttämällä luonnon pääomaan liittyvät 
tavoitteet muihin politiikkoihin, 
varmistamalla, että politiikat ovat 
johdonmukaisia, ja luomalla yhteisiä 
hyötyjä. Näitä tavoitteita tuetaan 

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

ympäristönäkökohdilla, jotka sisältyvät 
komission ehdotuksiin erityisesti EU:n 
maatalous-, kalastus- ja koheesiopolitiikan 
uudistamiseksi, sekä ehdotuksilla EU:n 
talousarvion muuttamiseksi 
ympäristöystävällisemmäksi 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–
2020. Erityisesti maataloudessa voidaan 
saada paljon aikaan vähentämällä 
kasvihuonekaasupäästöjä sekä nitraatti-
ja fosfaattipitoisten, pohjaveden kanssa 
kosketuksiin joutuvien lannoitteiden 
määrää. Tiukempien 
ympäristövaatimusten täyttämiseen 
tähtäävällä maataloudella voidaan taata 
maaperän laatu ja kohentaa sitä 
kestävästi, suojella maaseutualueiden 
luonnon monimuotoisuutta sekä edistää 
merkittävästi ilman ja veden laadun 
parantamista. Tämän lisäksi 
maatalouspolitiikan muuttaminen 
ympäristöystävällisemmäksi edistää 
satokasvien monipuolistamiseen liittyviä 
ympäristön kannalta suotuisia käytäntöjä, 
pysyvän nurmen suojelua sekä ekologisesti 
arvokkaiden maatalousmaiden 
määrittämistä ja ylläpitoa.

Or. de

Tarkistus 161
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 19 kohta

Komission teksti Tarkistus

19. EU:n luonnon pääoman suojeleminen, 
säilyttäminen ja parantaminen edellyttää 
sen vuoksi myös sitä, että ongelmiin 
puututaan niiden lähteellä, muun muassa 
sisällyttämällä luonnon pääomaan liittyvät 
tavoitteet muihin politiikkoihin, 
varmistamalla, että politiikat ovat 
johdonmukaisia, ja luomalla yhteisiä 

19. EU:n luonnon pääoman suojeleminen, 
säilyttäminen ja parantaminen edellyttää 
sen vuoksi myös sitä, että ongelmiin 
puututaan niiden lähteellä, muun muassa 
sisällyttämällä luonnon pääomaan liittyvät 
tavoitteet muihin politiikkoihin, 
varmistamalla, että politiikat ovat 
johdonmukaisia, ja luomalla yhteisiä 



PE508.007v01-00 56/73 AM\931263FI.doc

FI

hyötyjä. Näitä tavoitteita tuetaan 
ympäristönäkökohdilla, jotka sisältyvät 
komission ehdotuksiin erityisesti EU:n 
maatalous-, kalastus- ja koheesiopolitiikan 
uudistamiseksi, sekä ehdotuksilla EU:n 
talousarvion muuttamiseksi 
ympäristöystävällisemmäksi 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–
2020. Esimerkiksi maaseutualueiden 
vesiekosysteemien odotetaan hyötyvän 
siitä, että viljelijöille suoritettavat maksut 
liitetään vesipolitiikan puitedirektiivin 
vaatimusten noudattamiseen, kuten 
komission ehdotuksissa 
maatalouspolitiikan uudistamiseksi 
esitetään40. Maatalouspolitiikan 
muuttaminen ympäristöystävällisemmäksi 
edistää myös satokasvien 
monipuolistamiseen liittyviä ympäristön 
kannalta suotuisia käytäntöjä, pysyvän 
nurmen suojelua sekä ekologisesti 
arvokkaiden maatalousmaiden 
määrittämistä ja ylläpitoa.

hyötyjä. Näitä tavoitteita tuetaan 
ympäristönäkökohdilla, jotka sisältyvät 
komission ehdotuksiin erityisesti EU:n 
maatalous-, kalastus- ja koheesiopolitiikan 
uudistamiseksi, sekä ehdotuksilla EU:n 
talousarvion muuttamiseksi 
ympäristöystävällisemmäksi 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–
2020. Maatalouspolitiikan muuttaminen 
ympäristöystävällisemmäksi edistää myös 
satokasvien monipuolistamiseen liittyviä 
ympäristön kannalta suotuisia käytäntöjä, 
pysyvän nurmen suojelua sekä ekologisesti 
arvokkaiden maatalousmaiden 
määrittämistä ja ylläpitoa.

Or. it

Tarkistus 162
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 19 kohta

Komission teksti Tarkistus

19. EU:n luonnon pääoman suojeleminen, 
säilyttäminen ja parantaminen edellyttää 
sen vuoksi myös sitä, että ongelmiin 
puututaan niiden lähteellä, muun muassa 
sisällyttämällä luonnon pääomaan liittyvät 
tavoitteet muihin politiikkoihin, 
varmistamalla, että politiikat ovat 
johdonmukaisia, ja luomalla yhteisiä 
hyötyjä. Näitä tavoitteita tuetaan 
ympäristönäkökohdilla, jotka sisältyvät 
komission ehdotuksiin erityisesti EU:n 
maatalous-, kalastus- ja koheesiopolitiikan 
uudistamiseksi, sekä ehdotuksilla EU:n 
talousarvion muuttamiseksi 

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

ympäristöystävällisemmäksi 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–
2020. Esimerkiksi maaseutualueiden 
vesiekosysteemien odotetaan hyötyvän 
siitä, että viljelijöille suoritettavat maksut 
liitetään vesipolitiikan puitedirektiivin 
puolueettomien ja mitattavissa olevien
vaatimusten noudattamiseen. 
Maatalouspolitiikan muuttaminen 
ympäristöystävällisemmäksi edistää myös 
satokasvien monipuolistamiseen liittyviä 
ympäristön kannalta suotuisia käytäntöjä, 
pysyvän nurmen suojelua sekä ekologisesti 
arvokkaiden maatalousmaiden 
määrittämistä ja ylläpitoa. Yhtenä kestävän 
maatalouden tärkeimmistä tekijöistä on 
tulevien sukupolvien kannalta 
vastuullinen maankäyttö, joka on samalla 
resurssitehokasta ja tuottavaa. 

Or. de

Tarkistus 163
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 19 kohta

Komission teksti Tarkistus

19. EU:n luonnon pääoman suojeleminen, 
säilyttäminen ja parantaminen edellyttää 
sen vuoksi myös sitä, että ongelmiin 
puututaan niiden lähteellä, muun muassa 
sisällyttämällä luonnon pääomaan liittyvät 
tavoitteet muihin politiikkoihin, 
varmistamalla, että politiikat ovat 
johdonmukaisia, ja luomalla yhteisiä 
hyötyjä. Näitä tavoitteita tuetaan 
ympäristönäkökohdilla, jotka sisältyvät 
komission ehdotuksiin erityisesti EU:n 
maatalous-, kalastus- ja koheesiopolitiikan 
uudistamiseksi, sekä ehdotuksilla EU:n 
talousarvion muuttamiseksi 
ympäristöystävällisemmäksi 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–

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

vesiekosysteemien odotetaan hyötyvän 
siitä, että viljelijöille suoritettavat maksut 
liitetään vesipolitiikan puitedirektiivin 
vaatimusten noudattamiseen, kuten 
komission ehdotuksissa 
maatalouspolitiikan uudistamiseksi 
esitetään. Maatalouspolitiikan 
muuttaminen ympäristöystävällisemmäksi 
edistää myös satokasvien 
monipuolistamiseen liittyviä ympäristön 
kannalta suotuisia käytäntöjä, pysyvän 
nurmen suojelua sekä ekologisesti 
arvokkaiden maatalousmaiden 
määrittämistä ja ylläpitoa.

Or. en

Tarkistus 164
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 19 kohta

Komission teksti Tarkistus

19. EU:n luonnon pääoman suojeleminen, 
säilyttäminen ja parantaminen edellyttää 
sen vuoksi myös sitä, että ongelmiin 
puututaan niiden lähteellä, muun muassa 
sisällyttämällä luonnon pääomaan liittyvät 
tavoitteet muihin politiikkoihin, 
varmistamalla, että politiikat ovat 
johdonmukaisia, ja luomalla yhteisiä 
hyötyjä. Näitä tavoitteita tuetaan 
ympäristönäkökohdilla, jotka sisältyvät 
komission ehdotuksiin erityisesti EU:n 
maatalous-, kalastus- ja koheesiopolitiikan 
uudistamiseksi, sekä ehdotuksilla EU:n 
talousarvion muuttamiseksi 
ympäristöystävällisemmäksi 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–
2020. Esimerkiksi maaseutualueiden 
vesiekosysteemien odotetaan hyötyvän 
siitä, että viljelijöille suoritettavat maksut 
liitetään vesipolitiikan puitedirektiivin 

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

liitetään vesipolitiikan puitedirektiivin 
vaatimusten noudattamiseen, kuten 
komission ehdotuksissa 
maatalouspolitiikan uudistamiseksi 
esitetään. Maatalouspolitiikan 
muuttaminen ympäristöystävällisemmäksi 
edistää myös satokasvien 
monipuolistamiseen liittyviä ympäristön 
kannalta suotuisia käytäntöjä, pysyvän 
nurmen suojelua sekä ekologisesti 
arvokkaiden maatalousmaiden 
määrittämistä ja ylläpitoa.

Or. en

Tarkistus 165
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 20 kohta

Komission teksti Tarkistus

20. Meriympäristön osalta on todettava, 
että vaikka meriliikenne tarjoaa 
taloudellisia mahdollisuuksia aina 
kalastuksesta, kuljetuksista ja vesiviljelystä 
raaka-aineisiin, merellä tapahtuvaa 
energiatuotantoon ja meriympäristön 
bioteknologiaan, on varmistettava, että 
niiden hyödyntämisessä otetaan huomioon 
merien ja rannikoiden ekosysteemien 
suojelu ja kestävän kehityksen mukainen 
hoito.

20. Meriympäristön osalta on todettava, 
että vaikka meriliikenne tarjoaa 
taloudellisia mahdollisuuksia aina 
kalastuksesta, kuljetuksista ja vesiviljelystä 
raaka-aineisiin, merellä tapahtuvaa 
energiatuotantoon ja meriympäristön 
bioteknologiaan, on varmistettava, että 
niiden hyödyntämisessä otetaan huomioon 
merien ja rannikoiden ekosysteemien 
suojelu ja kestävän kehityksen mukainen 
hoito. Asianomaisia osapuolia olisi 
mahdollisuuksien mukaan pyydettävä 
mukaan pohtimaan uusia tapoja 
meriympäristön suojelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 166
Matthias Groote
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Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 20 kohta

Komission teksti Tarkistus

20. Meriympäristön osalta on todettava, 
että vaikka meriliikenne tarjoaa 
taloudellisia mahdollisuuksia aina 
kalastuksesta, kuljetuksista ja vesiviljelystä 
raaka-aineisiin, merellä tapahtuvaa 
energiatuotantoon ja meriympäristön 
bioteknologiaan, on varmistettava, että 
niiden hyödyntämisessä otetaan huomioon
merien ja rannikoiden ekosysteemien 
suojelu ja kestävän kehityksen mukainen 
hoito.

20. Meriympäristön osalta on todettava, 
että vaikka meriliikenne tarjoaa 
taloudellisia mahdollisuuksia aina 
kalastuksesta, kuljetuksista ja vesiviljelystä 
raaka-aineisiin, merellä tapahtuvaa 
energiatuotantoon ja meriympäristön 
bioteknologiaan, on varmistettava, että 
niiden hyödyntäminen ei vaaranna merien 
ja rannikoiden ekosysteemien suojelua 
eikä kestävän kehityksen mukaista hoitoa.
Yhdennetty eurooppalainen 
rannikkoalueiden hoitamine voi yhdessä 
meriä koskevan kestävän 
aluesuunnittelun kanssa olla 
merkittävässä roolissa merellä ja 
rannikkoalueilla harjoitettavan toiminnan 
yhteen sovittamisessa, sekä merien ja 
valtamerien eri tehtävien välisen 
tasapainon saavuttamisessa.

Or. de

Tarkistus 167
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 20 kohta

Komission teksti Tarkistus

20. Meriympäristön osalta on todettava, 
että vaikka meriliikenne tarjoaa 
taloudellisia mahdollisuuksia aina 
kalastuksesta, kuljetuksista ja vesiviljelystä 
raaka-aineisiin, merellä tapahtuvaa 
energiatuotantoon ja meriympäristön 
bioteknologiaan, on varmistettava, että 
niiden hyödyntämisessä otetaan huomioon 
merien ja rannikoiden ekosysteemien 
suojelu ja kestävän kehityksen mukainen 
hoito.

20. Meriympäristön osalta on todettava, 
että vaikka meriliikenne tarjoaa 
taloudellisia mahdollisuuksia aina 
kalastuksesta, kuljetuksista ja vesiviljelystä 
raaka-aineisiin, merellä tapahtuvaa 
energiatuotantoon ja meriympäristön 
bioteknologiaan, on varmistettava, että 
niiden hyödyntämisessä otetaan huomioon 
merien ja rannikoiden ekosysteemien 
suojelu ja kestävän kehityksen mukainen 
hoito. Merellisten luonnonvarojen 
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säilyttäminen edellyttää jäsenvaltioiden ja 
komission välistä sopimusta EU:n vesien 
sekä suojeltujen alueiden ja lajien 
digitaalisesta kartoittamisesta. 
Kartoitukseen olisi sisällytettävä 
luonnonvarojen, luonnon 
monimuotoisuuden ja kulttuuriperinnön 
kaltaisia tekijöitä, joita on suojeltava 
perussopimusten ja ympäristövaikutusten 
arviointia koskevan lainsäädännön 
nojalla. komission olisi edellytettävä, että 
yhdennetyssä meripolitiikassa 
tarkastellaan kansainvälisiä vesiä, 
erityisesti Välimerta.

Or. es

Tarkistus 168
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 21 kohta

Komission teksti Tarkistus

21. EU:n ilmastonmuutospolitiikassa olisi 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen käytettävä laajemmin 
ekosysteemeihin perustuvia 
lähestymistapoja, jotka hyödyttävät myös 
luonnon monimuotoisuutta ja muiden 
ekosysteemipalvelujen tarjontaa, kun taas 
muita ympäristötavoitteita, kuten luonnon 
monimuotoisuuden suojelu ja vesien 
suojelu, olisi otettava täysimääräisesti 
huomioon uusiutuvaa energiaa koskevissa 
päätöksissä. Lisäksi tarvitaan liikenteeseen 
liittyviä toimenpiteitä ilmansaasteiden ja 
hiilidioksidipäästöjen torjumiseksi41.

21. EU:n ilmastonmuutospolitiikassa olisi 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen käytettävä laajemmin 
ekosysteemeihin perustuvia 
lähestymistapoja, jotka hyödyttävät myös 
luonnon monimuotoisuutta ja muiden 
ekosysteemipalvelujen tarjontaa, kun taas 
muita ympäristötavoitteita, kuten luonnon 
monimuotoisuuden suojelu ja maaperän ja 
vesien suojelu, olisi otettava 
täysimääräisesti huomioon uusiutuvaa 
energiaa koskevissa päätöksissä. Lisäksi 
tarvitaan liikenteeseen liittyviä 
toimenpiteitä ilmansaasteiden ja 
hiilidioksidipäästöjen torjumiseksi41.

Or. en
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Tarkistus 169
Matthias Groote

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 22 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

22. Maan huonontuminen, pirstaloituminen 
ja kestämätön käyttö EU:ssa vaarantavat 
useiden keskeisten ekosysteemipalvelujen 
tarjonnan, uhkaavat luonnon 
monimuotoisuutta ja lisäävät Euroopan 
haavoittuvuutta ilmastonmuutoksille ja 
luonnonkatastrofeille. Ne pahentavat myös 
maaperän huonontumista. Yli 
25 prosenttiin EU:n pinta-alasta vaikuttaa 
veden aiheuttama maaperän eroosio, joka 
vaarantaa maaperän toimintoja ja vaikuttaa 
makean veden laatuun. Myös maaperän 
pilaantuminen ja sen sulkeminen 
rakentamisella ovat jatkuvia ongelmia. Yli 
puolen miljoonan alueen eri puolilla EU:ta 
arvellaan olevan pilaantuneita, ja ennen 
kuin ne on yksilöity ja arvioitu, ne ovat 
voivat edelleen aiheuttaa mahdollisesti 
vakavia ympäristö- ja terveysriskejä. Joka 
vuosi otetaan käyttöön yli 1 000 km² maata 
asumis-, teollisuus-, liikenne- tai 
virkistystarkoituksiin. Keinotekoinen 
maaperän sulkeminen haittaa veden 
luonnollista kiertoa, koska pintavedet 
eivät voi enää imeytyä maaperään ja 
päätyä pohjaveteen. Siten maaperä ei 
enää kykene esimerkiksi imemään ja 
varastoimaan sadevettä, joten virtaumien 
lisääntyminen johtaa tulviin ja pulaan 
juomavedestä. Näitä pitkän aikavälin 
muutossuuntauksia on vaikeaa tai kallista 
kääntää, ja niihin liittyy lähes aina 
kompromisseja erilaisten sosiaalisten, 
taloudellisten ja ympäristöön liittyvien 
tarpeiden välillä. Tämän vuoksi 
jäsenvaltioiden maankäytön suunnitteluun 
liittyvissä päätöksissä olisi määriteltävä 
tarkasti, mille alueille voidaan rakentaa, 
sekä asetettava rajoituksia tällaisten 
alueiden koolle. Laajan mittakaavan 
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maaperän sulkemisesta aiheutuu 
vääjäämättä vaikutuksia, joita on 
kompensoitava huolehtimalla, että 
viheralueita on riittävästi.

Or. de

Tarkistus 170
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 22 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 171
Margrete Auken, Jo Leinen

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 22 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

22. Maan huonontuminen, pirstaloituminen 
ja kestämätön käyttö EU:ssa ja muualla 
vaarantavat useiden keskeisten 
ekosysteemipalvelujen tarjonnan, uhkaavat 
luonnon monimuotoisuutta ja lisäävät 
Euroopan haavoittuvuutta 
ilmastonmuutoksille ja 
luonnonkatastrofeille. Ne pahentavat myös 
maaperän huonontumista ja 
aavikoitumista. Yli 25 prosenttiin EU:n 
pinta-alasta vaikuttaa veden aiheuttama 
maaperän eroosio, joka vaarantaa 
maaperän toimintoja ja vaikuttaa makean 
veden laatuun. Myös maaperän 
pilaantuminen ja sen sulkeminen 
rakentamisella ovat jatkuvia ongelmia. Yli 
puolen miljoonan alueen eri puolilla EU:ta 
arvellaan olevan pilaantuneita, ja ennen 
kuin ne on yksilöity ja arvioitu, ne ovat 
voivat edelleen aiheuttaa mahdollisesti 
vakavia ympäristö- ja terveysriskejä. Joka 
vuosi otetaan käyttöön yli 1 000 km² maata 
asumis-, teollisuus-, liikenne- tai 
virkistystarkoituksiin. Näitä pitkän 
aikavälin muutossuuntauksia on vaikeaa tai 
kallista kääntää, ja niihin liittyy lähes aina 
kompromisseja erilaisten sosiaalisten, 
taloudellisten ja ympäristöön liittyvien 
tarpeiden välillä. Jäsenvaltioiden 
maankäytön suunnitteluun liittyvät 
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määrin kestävän kehityksen mukaisesti. päätökset olisi tehtävä suuremmassa 
määrin kestävän kehityksen mukaisesti, ja 
tavoitteeksi olisi asetettava, että vuoteen 
2050 mennessä ei infrastruktuuriin enää 
käytettäisi uusia maa-alueita.

Or. en

Tarkistus 172
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 22 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 173
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 22 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Maaperän sulkeminen rakentamisella on 
alati paheneva ongelma, joten 
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jäsenvaltioiden olisi sitouduttava 
toteuttamaan toimenpiteitä maankäytön 
vähentämiseksi ja säilyttämään maa-alat, 
joita käytetään elintarvikkeiden, rehujen 
ja uusiutuvien raaka-aineiden tuotantoon.

Or. de

Tarkistus 174
Anja Weisgerber

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 23 kohta

Komission teksti Tarkistus

23. Jotta voidaan vähentää 
merkittävimpiä ihmisten aiheuttamia, 
maahan, maaperään ja muihin 
ekosysteemeihin kohdistuvia paineita 
Euroopassa, toteutetaan toimia sen 
varmistamiseksi, että kaikilla asiaan 
kuuluvilla tasoilla otetaan 
asianmukaisesti huomioon sekä 
ympäristö- että sosiaaliset ja taloudelliset 
vaikutukset. Rio+20–huippukokouksessa 
vaadittiin maan huonontumisen kannalta 
neutraalia maailmaa. EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden olisi pohdittava, miten 
voidaan parhaiten toteuttaa tällainen 
sitoumus niiden toimivallan puitteissa 
sekä käsitellä maaperän laatuun liittyviä 
kysymyksiä sitovassa oikeudellisessa 
kehyksessä42. Lisäksi on asetettava 
tavoitteet maan ja maaperän kestävää 
käyttöä varten.

Poistetaan.

__________________
42 Ehdotus direktiiviksi maaperän 
suojelun puitteista ja direktiivin 
2004/35/EY muuttamisesta, 
KOM(2006) 232, EUVL C 332, 
30.12.2006.

Or. de
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Perustelu

Maaperän suojelusta voidaan huolehtia alue- ja paikallistasolla ja kansallisella tasolla 
tehokkaammin, vaikuttavammin ja vähemmällä byrokratialla kuin unionin tasolla. 
EU:n asettamat sitovat oikeudelliset velvoitteet olisivat vastoin toissijaisuusperiaatetta.

Tarkistus 175
Christa Klaß, Britta Reimers

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 23 kohta

Komission teksti Tarkistus

23. Jotta voidaan vähentää merkittävimpiä 
ihmisten aiheuttamia, maahan, maaperään 
ja muihin ekosysteemeihin kohdistuvia 
paineita Euroopassa, toteutetaan toimia sen 
varmistamiseksi, että kaikilla asiaan 
kuuluvilla tasoilla otetaan asianmukaisesti 
huomioon sekä ympäristö- että sosiaaliset 
ja taloudelliset vaikutukset. 
Rio+20-huippukokouksessa vaadittiin 
maan huonontumisen kannalta neutraalia 
maailmaa. EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
olisi pohdittava, miten voidaan parhaiten 
toteuttaa tällainen sitoumus niiden 
toimivallan puitteissa sekä käsitellä 
maaperän laatuun liittyviä kysymyksiä 
sitovassa oikeudellisessa kehyksessä42. 
Lisäksi on asetettava tavoitteet maan ja 
maaperän kestävää käyttöä varten.

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

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

Or. de

Tarkistus 176
Matthias Groote
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Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 23 kohta

Komission teksti Tarkistus

23. Jotta voidaan vähentää merkittävimpiä 
ihmisten aiheuttamia, maahan, maaperään 
ja muihin ekosysteemeihin kohdistuvia 
paineita Euroopassa, toteutetaan toimia sen 
varmistamiseksi, että kaikilla asiaan 
kuuluvilla tasoilla otetaan asianmukaisesti 
huomioon sekä ympäristö- että sosiaaliset 
ja taloudelliset vaikutukset. 
Rio+20-huippukokouksessa vaadittiin 
maan huonontumisen kannalta neutraalia 
maailmaa. EU:n ja sen jäsenvaltioiden olisi 
pohdittava, miten voidaan parhaiten 
toteuttaa tällainen sitoumus niiden 
toimivallan puitteissa sekä käsitellä 
maaperän laatuun liittyviä kysymyksiä 
sitovassa oikeudellisessa kehyksessä42.
Lisäksi on asetettava tavoitteet maan ja 
maaperän kestävää käyttöä varten.

23. Jotta voidaan vähentää merkittävimpiä 
ihmisten aiheuttamia, maahan, maaperään 
ja muihin ekosysteemeihin kohdistuvia 
paineita Euroopassa, toteutetaan toimia sen 
varmistamiseksi, että kaikilla asiaan 
kuuluvilla tasoilla otetaan asianmukaisesti 
huomioon sekä ympäristö- että sosiaaliset 
ja taloudelliset vaikutukset. Rio+20–
huippukokouksessa vaadittiin maan 
huonontumisen kannalta neutraalia 
maailmaa. EU:n ja sen jäsenvaltioiden olisi 
pohdittava, miten voidaan parhaiten 
toteuttaa tällainen sitoumus niiden 
toimivallan puitteissa. Kestävän 
maankäytön ja maaperän käytön on 
kuuluttava kiinteänä osana sitovaan 
unionin säännöstöön, jossa käsitellään 
maaperän suojelemista ja kestävää 
käyttöä. Koska maaperän, ympäristön ja 
ilmaston suojeleminen kytkeytyvät 
erottamattomasti toisiinsa, unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttaminen, 
luonnon monimuotoisuuden 
suojeleminen ja maataloustuotannon 
turvaaminen edellyttävät sitovien 
sääntöjen noudattamista koko EU:n 
alueella.

Or. de

Tarkistus 177
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 23 kohta

Komission teksti Tarkistus

23. Jotta voidaan vähentää merkittävimpiä 
ihmisten aiheuttamia, maahan, maaperään 
ja muihin ekosysteemeihin kohdistuvia 

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

paineita Euroopassa, toteutetaan toimia sen 
varmistamiseksi, että kaikilla asiaan 
kuuluvilla tasoilla otetaan asianmukaisesti 
huomioon sekä ympäristö- että sosiaaliset 
ja taloudelliset vaikutukset. Rio+20–
huippukokouksessa vaadittiin maan 
huonontumisen kannalta neutraalia 
maailmaa. EU:n ja sen jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava toimenpiteitä maaperän 
laatuun liittyvien kysymysten 
käsittelemiseksi sitovassa oikeudellisessa 
kehyksessä. Lisäksi on asetettava tavoitteet 
maan ja maaperän kestävää käyttöä varten.

Or. es

Tarkistus 178
Margrete Auken, Jo Leinen

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 23 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

23. Jotta voidaan vähentää merkittävimpiä 
ihmisten aiheuttamia, maahan, maaperään 
ja muihin ekosysteemeihin kohdistuvia 
paineita Euroopassa, toteutetaan toimia sen 
varmistamiseksi, että kaikilla asiaan 
kuuluvilla tasoilla otetaan asianmukaisesti 
huomioon sekä ympäristö- että sosiaaliset 
ja taloudelliset vaikutukset. Rio+20-
huippukokouksessa tunnustettiin hyvän 
maan hoitamisen taloudellinen ja 
yhteiskunnallinen merkitys ja vaadittiin 
maan huonontumisen kannalta neutraalia 
maailmaa. EU:n ja sen jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava tämän sitoumuksen 
toteuttaminen niiden toimivallan puitteissa 
sekä käsiteltävä maaperän laatuun liittyviä 
kysymyksiä sitovassa oikeudellisessa 
kehyksessä asettaen etusijalle komission 
antaman ehdotuksen direktiiviksi 
maaperän suojelun puitteista. Lisäksi on 
asetettava tavoitteet maan ja maaperän 
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kestävää käyttöä varten.

Or. en

Tarkistus 179
Richard Seeber, Peter Liese

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 23 kohta

Komission teksti Tarkistus

23. Jotta voidaan vähentää merkittävimpiä 
ihmisten aiheuttamia, maahan, maaperään 
ja muihin ekosysteemeihin kohdistuvia 
paineita Euroopassa, toteutetaan toimia sen 
varmistamiseksi, että kaikilla asiaan 
kuuluvilla tasoilla otetaan asianmukaisesti 
huomioon sekä ympäristö- että sosiaaliset 
ja taloudelliset vaikutukset. 
Rio+20-huippukokouksessa vaadittiin 
maan huonontumisen kannalta neutraalia 
maailmaa. EU:n ja sen jäsenvaltioiden olisi 
pohdittava, miten voidaan parhaiten 
toteuttaa tällainen sitoumus niiden 
toimivallan puitteissa sekä käsitellä 
maaperän laatuun liittyviä kysymyksiä 
sitovassa oikeudellisessa kehyksessä42. 
Lisäksi on asetettava tavoitteet maan ja 
maaperän kestävää käyttöä varten.

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

__________________
42 Ehdotus direktiiviksi maaperän 
suojelun puitteista ja direktiivin 
2004/35/EY muuttamisesta, 
KOM(2006) 232, EUVL C 332, 
30.12.2006.

Or. de

Tarkistus 180
Gerben-Jan Gerbrandy
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Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 23 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

23. Jotta voidaan vähentää merkittävimpiä 
ihmisten aiheuttamia, maahan, maaperään 
ja muihin ekosysteemeihin kohdistuvia 
paineita Euroopassa, toteutetaan toimia sen 
varmistamiseksi, että kaikilla asiaan 
kuuluvilla tasoilla otetaan asianmukaisesti 
huomioon sekä ympäristö- että sosiaaliset 
ja taloudelliset vaikutukset. Rio+20-
huippukokouksessa tunnustettiin hyvän 
maan hoitamisen taloudellinen ja 
yhteiskunnallinen merkitys ja vaadittiin 
maan huonontumisen kannalta neutraalia 
maailmaa. EU:n ja sen jäsenvaltioiden olisi 
pohdittava, miten voidaan parhaiten 
toteuttaa tällainen sitoumus niiden 
toimivallan puitteissa sekä käsitellä 
maaperän laatuun liittyviä kysymyksiä 
soveltamalla riskiperusteista 
lähestymistapaa sitovassa oikeudellisessa 
kehyksessä ja hyödyntämällä maaperän 
suojelun puitteita ja direktiivin 
2004/35/EY muuttamista koskevan 
komission direktiiviehdotuksen vastaavia 
kohtia. Lisäksi olisi asetettava tavoitteet 
maan ja maaperän kestävää käyttöä varten.

Or. en

Tarkistus 181
Esther de Lange

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 23 kohta

Komission teksti Tarkistus

23. Jotta voidaan vähentää merkittävimpiä 
ihmisten aiheuttamia, maahan, maaperään 
ja muihin ekosysteemeihin kohdistuvia 
paineita Euroopassa, toteutetaan toimia sen 
varmistamiseksi, että kaikilla asiaan 
kuuluvilla tasoilla otetaan asianmukaisesti 
huomioon sekä ympäristö- että sosiaaliset 

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

ja taloudelliset vaikutukset. 
Rio+20-huippukokouksessa vaadittiin 
maan huonontumisen kannalta neutraalia 
maailmaa. EU:n ja sen jäsenvaltioiden olisi 
pohdittava, miten voidaan parhaiten 
toteuttaa tällainen sitoumus niiden 
toimivallan puitteissa sekä käsitellä 
maaperän laatuun liittyviä kysymyksiä.

Or. nl

Tarkistus 182
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 23 kohta – alaviite 42

Komission teksti Tarkistus

42. Ehdotus direktiiviksi maaperän 
suojelun puitteista ja direktiivin 
2004/35/EY muuttamisesta, 
KOM(2006) 232, EUVL C 332, 
30.12.2006.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Maaperän suojelusta voidaan huolehtia alue- ja paikallistasolla ja kansallisella tasolla 
tehokkaammin, vaikuttavammin ja vähemmällä byrokratialla kuin unionin tasolla. EU:n 
asettamat sitovat oikeudelliset velvoitteet olisivat vastoin toissijaisuusperiaatetta.


