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Tarkistus 183
Richard Seeber

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 24 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Tarkistus 184
Dan Jørgensen

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 24 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

24 a. Monet ohjelman tavoitteista 
hyötyisivät vähemmän voimaperäisestä 
kotieläintuotannosta, sillä se johtaisi 
typen ja fosforin päästöjen vähenemiseen, 
luonnon monimuotoisuuden uhkien 
pienenemiseen ja maaperän, ilman ja 
veden laadun paranemiseen.

Or. en

Tarkistus 185
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 25 kohta

Komission teksti Tarkistus

25. Luonnon monimuotoisuutta koskevan 
strategian toimilla, joilla pyritään 
ennallistamaan 15 prosenttia 
huonontuneista ekosysteemeistä EU:ssa ja
lisäämään vihreän infrastruktuurin 
käyttöä, autetaan vähentämään maa-
alueiden pirstaloitumista. Näin 
vahvistetaan entisestään luonnon pääomaa 
ja lisätään ekosysteemien kestävyyttä ja 
voidaan tarjota kustannustehokkaita 
vaihtoehtoja ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi 
sekä katastrofiriskien hallitsemiseksi. Sillä 
välin jäsenvaltioiden pyrkimykset 
kartoittaa ja arvioida ekosysteemejä ja 
niiden palveluja ja vuodeksi 2015 
suunniteltu ”ei nettohävikkiä” -hanke 
edistävät luonnon pääoman säilyttämistä
eri asteikkojen mukaisesti. Kun 
ekosysteemipalvelujen taloudellinen arvo 

25. Luonnon monimuotoisuutta koskevan 
strategian toimilla pyritään ennallistamaan 
15 prosenttia huonontuneista 
ekosysteemeistä EU:ssa vuoteen 2020 
mennessä. Tätä on kuitenkin pidettävä 
vähimmäistavoitteena ja on toivottavaa, 
että EU asettaa selvästi korkeamman 
ennallistamistavoitteen, joka heijastaa sen 
omaa kunnianhimoista yleistavoitetta ja 
sen vuoteen 2050 ulottuvaa visiota. 
Lisäämällä vihreän infrastruktuurin 
käyttöä autetaan vähentämään maa-
alueiden pirstaloitumista. Lintu- ja 
luontodirektiivien täysimääräisen 
täytäntöönpanon lisäksi nämä toimet 
edesauttavat terveiden ja kestävien 
ekosysteemien luomista ja säilyttämistä ja 
niiden palvelujen tehostamista. Näin 
vahvistetaan entisestään luonnon pääomaa 
ja lisätään ekosysteemien kestävyyttä ja 
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otetaan huomioon kirjanpito- ja 
raportointijärjestelmissä EU:n ja 
kansallisella tasolla vuoteen 2020 
mennessä, luonnon pääomaa EU:ssa 
voidaan hallita paremmin.

voidaan tarjota kustannustehokkaita 
vaihtoehtoja ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi 
sekä katastrofiriskien hallitsemiseksi. Sillä 
välin jäsenvaltioiden pyrkimykset 
kartoittaa ja arvioida ekosysteemejä ja 
niiden palveluja ja vuodeksi 2015 
suunniteltu ”ei nettohävikkiä” -hanke 
edistävät luonnon pääoman säilyttämistä.
Kun ekosysteemipalvelujen taloudellinen 
arvo otetaan huomioon kirjanpito- ja 
raportointijärjestelmissä EU:n ja 
kansallisella tasolla vuoteen 2020 
mennessä, luonnon pääomaa EU:ssa 
voidaan hallita paremmin.

Or. en

Tarkistus 186
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 25 kohta

Komission teksti Tarkistus

25. Luonnon monimuotoisuutta koskevan 
strategian toimilla, joilla pyritään 
ennallistamaan 15 prosenttia 
huonontuneista ekosysteemeistä EU:ssa ja 
lisäämään vihreän infrastruktuurin käyttöä, 
autetaan vähentämään maa-alueiden 
pirstaloitumista. Näin vahvistetaan 
entisestään luonnon pääomaa ja lisätään 
ekosysteemien kestävyyttä ja voidaan 
tarjota kustannustehokkaita vaihtoehtoja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen 
sopeutumiseksi sekä katastrofiriskien 
hallitsemiseksi. Sillä välin jäsenvaltioiden 
pyrkimykset kartoittaa ja arvioida 
ekosysteemejä ja niiden palveluja ja 
vuodeksi 2015 suunniteltu ”ei 
nettohävikkiä” -hanke edistävät luonnon 
pääoman säilyttämistä eri asteikkojen 
mukaisesti. Kun ekosysteemipalvelujen 
taloudellinen arvo otetaan huomioon 

25. Luonnon monimuotoisuutta koskevan 
strategian toimilla, joilla pyritään 
ennallistamaan 15 prosenttia 
huonontuneista ekosysteemeistä EU:ssa ja 
lisäämään vihreän infrastruktuurin käyttöä, 
autetaan vähentämään maa-alueiden 
pirstaloitumista. Jäsenvaltioiden 
ominaisuudet ja lähtökohdat olisi 
kuitenkin otettava huomioon toimissa. 
Näin vahvistetaan entisestään luonnon 
pääomaa ja lisätään ekosysteemien 
kestävyyttä ja voidaan tarjota 
kustannustehokkaita vaihtoehtoja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen 
sopeutumiseksi sekä katastrofiriskien 
hallitsemiseksi. Sillä välin jäsenvaltioiden 
pyrkimykset kartoittaa ja arvioida 
ekosysteemejä ja niiden palveluja ja 
vuodeksi 2015 suunniteltu ”ei 
nettohävikkiä” -hanke edistävät luonnon 
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kirjanpito- ja raportointijärjestelmissä EU:n 
ja kansallisella tasolla vuoteen 2020 
mennessä, luonnon pääomaa EU:ssa 
voidaan hallita paremmin.

pääoman säilyttämistä eri asteikkojen 
mukaisesti. Kun ekosysteemipalvelujen 
taloudellinen arvo otetaan huomioon 
kirjanpito- ja raportointijärjestelmissä EU:n 
ja kansallisella tasolla vuoteen 2020 
mennessä, luonnon pääomaa EU:ssa 
voidaan hallita paremmin.

Or. fi

Tarkistus 187
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 26 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

26. Jotta voidaan suojella, säilyttää ja 
vahvistaa luonnon pääomaa EU:ssa, 
ohjelmalla varmistetaan, että vuoteen 2020 
mennessä:

26. Jotta voidaan suojella, säilyttää ja 
vahvistaa luonnon pääomaa EU:ssa, 
ohjelmalla olisi varmistettava, että vuoteen 
2020 mennessä:

Or. it

Tarkistus 188
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 26 kohta - johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

26. Jotta voidaan suojella, säilyttää ja
vahvistaa luonnon pääomaa EU:ssa, 
ohjelmalla varmistetaan, että vuoteen 2020 
mennessä:

26. Jotta voidaan suojella, säilyttää ja
vahvistaa luonnon pääoman kestävää 
käyttöä EU:ssa, ohjelmalla varmistetaan, 
että vuoteen 2020 mennessä:

Or. en

Tarkistus 189
Anna Rosbach
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Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 26 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) luonnon monimuotoisuuden 
häviäminen ja ekosysteemipalvelujen 
huonontuminen pysäytetään, ja 
ekosysteemejä ja niiden tarjoamia 
palveluja ylläpidetään ja parannetaan;

(a) luonnon monimuotoisuuden 
häviäminen ja ekosysteemipalvelujen 
huonontuminen pysäytetään, ja 
ekosysteemejä ja niiden tarjoamia 
palveluja, kalakannat mukaan lukien, ei 
ainoastaan ylläpidetä vaan myös
parannetaan;

Or. en

Tarkistus 190
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 26 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) luonnon monimuotoisuuden 
häviäminen ja ekosysteemipalvelujen 
huonontuminen pysäytetään, ja 
ekosysteemejä ja niiden tarjoamia 
palveluja ylläpidetään ja parannetaan;

(a) luonnon monimuotoisuuden 
häviäminen ja ekosysteemipalvelujen 
huonontuminen pysäytetään, ja 
ekosysteemejä ja niiden tarjoamia 
palveluja ylläpidetään, palautetaan ja 
parannetaan erityisesti Natura 2000 
-verkoston täysimääräisellä 
täytäntöönpanolla ja tehokkaalla 
suojelulla, mitä tuetaan 
toimintasuunnitelmilla, ja ”ei 
nettohävikkiä” -periaatteen 
täytäntöönpanolla;

Or. en

Tarkistus 191
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 26 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) makeisiin vesiin, jokisuun 
vaihettumisalueiden vesiin ja 
rannikkovesiin kohdistuvien paineiden 
vaikutuksia rajoitetaan huomattavasti, jotta 
voidaan saavuttaa ja säilyttää vesien hyvää
tila tai vahvistaa sitä, sellaisena kuin se on 
määritelty vesipolitiikan puitedirektiivissä;

(b) makeisiin vesiin, jokisuun 
vaihettumisalueiden vesiin ja 
rannikkovesiin kohdistuvien paineiden 
vaikutuksia rajoitetaan huomattavasti, jotta 
voidaan saavuttaa ja säilyttää vesien hyvä
tila ja mielellään vahvistaa sitä, sellaisena 
kuin se on määritelty vesipolitiikan 
puitedirektiivissä;

Or. en

Tarkistus 192
Richard Seeber, Peter Liese

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 26 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) makeisiin vesiin, jokisuun 
vaihettumisalueiden vesiin ja 
rannikkovesiin kohdistuvien paineiden 
vaikutuksia rajoitetaan huomattavasti, jotta 
voidaan saavuttaa ja säilyttää vesien hyvää 
tila tai vahvistaa sitä, sellaisena kuin se on 
määritelty vesipolitiikan puitedirektiivissä;

(b) makeisiin vesiin, jokisuun 
vaihettumisalueiden vesiin ja 
rannikkovesiin kohdistuvien paineiden 
vaikutuksia rajoitetaan huomattavasti, 
muun muassa monialaisten 
toimenpiteiden avulla, jotta voidaan 
saavuttaa ja säilyttää vesien hyvää tila tai 
vahvistaa sitä, sellaisena kuin se on 
määritelty vesipolitiikan puitedirektiivissä;

Or. de

Tarkistus 193
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 26 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) merivesiin kohdistuvien paineiden 
vaikutuksia vähennetään ympäristön hyvän 

(c) merivesiin kohdistuvien paineiden 
vaikutuksia vähennetään ympäristön hyvän 
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tilan saavuttamiseksi tai säilyttämiseksi, 
kuten meristrategiadirektiivissä 
edellytetään,

tilan saavuttamiseksi tai säilyttämiseksi, 
kuten meristrategiadirektiivissä 
edellytetään; tämä auttaa meriympäristön 
luonnon monimuotoisuuden suojelussa,

Or. en

Tarkistus 194
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 26 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ilman pilaantumisen vaikutuksia 
ekosysteemeihin ja luonnon 
monimuotoisuuteen vähennetään edelleen;

(d) ilman pilaantumisen vaikutuksia 
ekosysteemeihin ja luonnon 
monimuotoisuuteen vähennetään
merkittävästi, jotta saavutetaan kriittisten 
kuormitusten ja tasojen alapuolella 
pysymistä koskeva pitkän aikavälin 
tavoite;

Or. en

Tarkistus 195
Christa Klaß, Britta Reimers

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 26 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de



PE508.027v01-00 10/71 AM\931425FI.doc

FI

Tarkistus 196
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 26 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(e) maata hallinnoidaan kestävästi EU:ssa, 
maaperää suojellaan riittävästi, 
maatalousmaan maaperän 
hedelmällisyyttä lisätään ja pilaantuneiden 
alueiden kunnostaminen on hyvässä 
vauhdissa;

Or. en

Tarkistus 197
Margrete Auken, Jo Leinen

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 26 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(e) maata hallinnoidaan kestävästi EU:ssa, 
maaperää suojellaan riittävästi sitovassa 
oikeudellisessa kehyksessä ja 
pilaantuneiden alueiden kunnostaminen on 
hyvässä vauhdissa;

Or. en

Tarkistus 198
Marit Paulsen, Riikka Manner

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 26 kohta – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 199
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 26 kohta – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(g) metsiä hoidetaan kestävästi niiden 
tarjoamien palvelujen turvaamiseksi ja 
niiden kyvyn kestää ilmastonmuutosta, 
metsäpaloja, myrskyjä, tuholaisia ja
tauteja parantamiseksi.

Or. en

Perustelu

Ohjelmassa olisi korostettava kestävän metsänhoidon merkitystä sen sijaan, että keskitytään 
yksinomaan metsien suojeluun.

Tarkistus 200
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 26 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) pannaan täysimääräisesti täytäntöön 
luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n 
strategia;

(a) pannaan täysimääräisesti täytäntöön 
luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n 
strategia ilman lisäviivytyksiä;

Or. en
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Tarkistus 201
Dan Jørgensen

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 26 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) pannaan täysimääräisesti täytäntöön 
luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n 
strategia;

(a) pannaan täysimääräisesti täytäntöön 
luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n 
strategia ja vahvistetaan maa- ja 
merialueiden luontotyyppejä ja lajeja 
koskevaa EU:n lainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 202
Richard Seeber, Peter Liese

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 26 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) pannaan täysimääräisesti täytäntöön 
suunnitelma Euroopan vesivarojen 
turvaamiseksi;

(b) pannaan täysimääräisesti täytäntöön
vesipolitiikan puitedirektiivi ja
suunnitelma Euroopan vesivarojen 
turvaamiseksi muun muassa monialaisten 
toimenpiteiden avulla;

Or. de

Tarkistus 203
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 26 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) pannaan täysimääräisesti täytäntöön 
suunnitelma Euroopan vesivarojen 
turvaamiseksi;

(b) pannaan täysimääräisesti täytäntöön 
suunnitelma Euroopan vesivarojen 
turvaamiseksi ottaen kuitenkin huomioon 
jäsenvaltioiden eroavaisuudet ja 
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erityispiirteet;

Or. fi

Tarkistus 204
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 26 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) lisätään ponnisteluja muun muassa sen 
varmistamiseksi, että viimeistään vuoteen 
2020 mennessä saavutetaan terveet 
kalakannat, alkaen siitä, että kaikki 
kalastus tapahtuu vuodesta 2015 alkaen 
kestävän enimmäistuoton tasolla tai sen 
alapuolella, ja asetetaan EU:n laajuinen 
määrällinen tavoite vähentää meren 
roskaantumista;

(c) lisätään ponnisteluja muun muassa sen 
varmistamiseksi, että viimeistään vuoteen 
2020 mennessä saavutetaan terveet 
kalakannat, alkaen siitä, että kaikki 
kalastus tapahtuu vuodesta 2015 alkaen 
kestävän enimmäistuoton tasolla tai sen 
alapuolella, asetetaan EU:n laajuinen 
määrällinen tavoite vähentää meren 
roskaantumista ja tuetaan aktiivisesti 
yksityisiä ja julkisia aloitteita meren 
roskaantumisen ehkäisemiseksi ja 
torjumiseksi, mukaan lukien muun 
muassa aloitteet, jotka kuuluvat luokkaan 
"roskan kalastaminen";

Or. en

Tarkistus 205
Matthias Groote

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 26 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) lisätään ponnisteluja muun muassa sen 
varmistamiseksi, että viimeistään vuoteen 
2020 mennessä saavutetaan terveet 
kalakannat, alkaen siitä, että kaikki 
kalastus tapahtuu vuodesta 2015 alkaen 
kestävän enimmäistuoton tasolla tai sen 
alapuolella, ja asetetaan EU:n laajuinen 

(c) lisätään ponnisteluja muun muassa sen 
varmistamiseksi, että viimeistään vuoteen 
2020 mennessä saavutetaan terveet 
kalakannat, alkaen siitä, että kaikki 
kalastus tapahtuu vuodesta 2015 alkaen 
kestävän enimmäistuoton tasolla tai sen 
alapuolella, ja asetetaan EU:n laajuinen 
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määrällinen tavoite vähentää meren 
roskaantumista;

määrällinen tavoite vähentää meren 
roskaantumista; lisäksi vahvistetaan 
yhdennetty ja johdonmukainen 
rannikkoalueiden hoito sen 
varmistamiseksi, että ympäristönsuojelun 
ja meri- ja rannikkoalueiden kestävän 
hyödyntämisen vallitsee tasapaino pitkällä 
aikavälillä;

Or. de

Tarkistus 206
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 26 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) lujitetaan pyrkimyksiä panna EU:n 
ilmanlaatua koskeva lainsäädäntö 
täytäntöön kaikilta osin ja määrittää 
strategiset tavoitteet ja toimet vuoden 2020 
jälkeen;

(d) erilaiset maantieteelliset ja ilmasto-
olosuhteet huomioon ottaen lujitetaan 
pyrkimyksiä panna EU:n ilmanlaatua 
koskeva lainsäädäntö täytäntöön kaikilta 
osin ja määrittää strategiset tavoitteet ja 
toimet vuoden 2020 jälkeen;

Or. it

Tarkistus 207
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 26 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) lujitetaan pyrkimyksiä panna EU:n 
ilmanlaatua koskeva lainsäädäntö 
täytäntöön kaikilta osin ja määrittää
strategiset tavoitteet ja toimet vuoden 2020 
jälkeen;

(d) pannaan EU:n ilmanlaatua koskeva 
lainsäädäntö täytäntöön kaikilta osin ja
määritetään strategiset tavoitteet ja toimet 
vuoden 2020 jälkeen;

Or. en
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Tarkistus 208
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 26 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 209
Christa Klaß, Britta Reimers

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 26 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

tehostetaan kansallisen tason 
toimenpiteitä maankäytön vähentämiseksi 



PE508.027v01-00 16/71 AM\931425FI.doc

FI

ja sellaisten maatalousmaa-alojen 
säilyttämiseksi, joita käytetään rehujen, 
elintarvikkeiden ja uusiutuvien raaka-
aineiden tuotantoon;

Or. de

Tarkistus 210
Richard Seeber

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 26 kohta – 2 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) toteutetaan lisätoimia typen ja fosforin 
päästöjen vähentämiseksi, mukaan lukien 
yhdyskunta- ja teollisuusjätevesistä ja 
lannoitteiden käytöstä peräisin olevat 
päästöt;

(f) toteutetaan lisätoimia typen ja fosforin 
päästöjen vähentämiseksi, mukaan lukien 
yhdyskunta- ja teollisuusjätevesistä ja 
lannoitteiden käytöstä peräisin olevat 
päästöt; lisätään ihmisten 
ympäristötietoisuutta aloitteilla, joilla 
vähennetään keinolannoitteiden ja 
torjunta-aineiden käyttöä erityisesti 
yksityisissä puutarhoissa ja viheralueilla;

Or. de

Tarkistus 211
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 26 kohta – 2 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) toteutetaan lisätoimia typen ja fosforin 
päästöjen vähentämiseksi, mukaan lukien 
yhdyskunta- ja teollisuusjätevesistä ja 
lannoitteiden käytöstä peräisin olevat 
päästöt;

(f) toteutetaan lisätoimia typen ja fosforin 
päästöjen vähentämiseksi, mukaan lukien 
yhdyskunta- ja teollisuusjätevesistä
peräisin olevien päästöjen aikaisempaa 
parempi valvonta niiden lähteellä ja 
lannoitteiden käytöstä peräisin olevien 
päästöjen tapauksessa lannoitteiden 
käytön parempi valvonta;
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Or. en

Tarkistus 212
Elena Oana Antonescu

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 26 kohta – 2 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) toteutetaan lisätoimia typen ja fosforin 
päästöjen vähentämiseksi, mukaan lukien 
yhdyskunta- ja teollisuusjätevesistä ja 
lannoitteiden käytöstä peräisin olevat 
päästöt;

(f) toteutetaan lisätoimia typen ja fosforin 
päästöjen vähentämiseksi, mukaan lukien 
yhdyskunta- ja teollisuusjätevesistä
peräisin olevien päästöjen aikaisempaa 
parempi valvonta niiden lähteellä ja 
lannoitteiden käytöstä peräisin olevien 
päästöjen tapauksessa lannoitteiden 
käytön parempi valvonta;

Or. en

Tarkistus 213
Gaston Franco

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 26 kohta – 2 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) toteutetaan lisätoimia typen ja fosforin 
päästöjen vähentämiseksi, mukaan lukien 
yhdyskunta- ja teollisuusjätevesistä ja 
lannoitteiden käytöstä peräisin olevat 
päästöt;

(f) toteutetaan lisätoimia typen päästöjen 
vähentämiseksi ja fosforin päästöjen 
vähentämiseksi ja hyödyntämiseksi, 
mukaan lukien yhdyskunta- ja 
teollisuusjätevesistä ja lannoitteiden 
käytöstä peräisin olevat päästöt;

Or. fr

Perustelu

Fosfori on keskeinen maatalouden yhdiste ja sen hyödyntämistä olisi kannustettava, sillä 
luonnolliset esiintymät ovat hupenemassa ja yhdyskuntajätevesissä sitä esiintyy merkittäviä 
määriä. 
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Tarkistus 214
Dan Jørgensen

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 26 kohta – 2 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) edistetään siirtymistä maaperän 
kannalta kestäviin 
eläintuotantomenetelmiin sisällyttämällä 
ympäristönsuojelutavoitteet paremmin 
maatalouspolitiikkaan; 

Or. en

Tarkistus 215
Marit Paulsen, Riikka Manner

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 26 kohta – 2 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 216
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 26 kohta – 2 alakohta – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 217
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 26 kohta – 2 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 218
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – Ensisijainen tavoite 2

Komission teksti Tarkistus
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Ensisijainen tavoite 2: Muutetaan EU 
resurssitehokkaaksi, vihreäksi ja
kilpailukykyiseksi vähähiiliseksi 
taloudeksi

Ensisijainen tavoite 2: Tehdään 
kilpailukykyiseksi talous, joka perustuu 
kierrätykseen ja on vähähiilinen ja 
resurssitehokas ja jossa kunnioitetaan 
ympäristöä ja ekosysteemejä

Or. it

 (Vertaa 2 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskeva tarkistus).

Tarkistus 219
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – Ensisijainen tavoite 2

Komission teksti Tarkistus

 Ensisijainen tavoite 2: Muutetaan EU 
resurssitehokkaaksi, vihreäksi ja 
kilpailukykyiseksi vähähiiliseksi 
taloudeksi.

Ensisijainen tavoite 2: Muutetaan EU 
resurssitehokkaaksi, 
ympäristöystävälliseksi ja 
kilpailukykyiseksi vähähiiliseksi 
taloudeksi.

Or. fr

Tarkistus 220
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 27 kohta

Komission teksti Tarkistus

27. Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahankkeella "Resurssitehokas 
Eurooppa" pyritään tukemaan siirtymistä 
kohti taloutta, jossa kaikkia resursseja 
käytetään tehokkaasti, talouden kasvu 
erotetaan kokonaan resurssien ja energian 
käytöstä ja sen ympäristövaikutuksista, 
kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään,
kilpailukykyä parannetaan tehokkuuden
ja innovaatioiden avulla ja

27. Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahankkeella "Resurssitehokas 
Eurooppa" pyritään tekemään 
kilpailukykyiseksi talous, jossa kaikkia 
resursseja käytetään tehokkaasti, talouden 
kasvu erotetaan mahdollisuuksien mukaan
kokonaan resurssien ja energian käytöstä ja 
sen ympäristövaikutuksista, 
kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään,
pyritään innovaatioihin ja 
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energiavarmuutta parannetaan.
Resurssitehokasta Eurooppaa koskeva 
etenemissuunnitelma ja siirtymistä 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen 
koskeva etenemissuunnitelma ovat tämän 
aloitteen keskeisiä osia; niissä luodaan 
puitteet, joita tarvitaan mainittujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

energiavarmuutta parannetaan.
Resurssitehokasta Eurooppaa koskeva 
etenemissuunnitelma ja siirtymistä 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen 
koskeva etenemissuunnitelma ovat tämän 
aloitteen keskeisiä osia, sillä niissä otetaan 
osa mahdollisista skenaarioista 
vertailuarvoiksi, joita tarvitaan mainittujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. it

Tarkistus 221
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 27 kohta

Komission teksti Tarkistus

27. Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahankkeella "Resurssitehokas 
Eurooppa" pyritään tukemaan siirtymistä 
kohti taloutta, jossa kaikkia resursseja 
käytetään tehokkaasti, talouden kasvu 
erotetaan kokonaan resurssien ja energian 
käytöstä ja sen ympäristövaikutuksista, 
kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään, 
kilpailukykyä parannetaan tehokkuuden ja 
innovaatioiden avulla ja energiavarmuutta 
parannetaan. Resurssitehokasta Eurooppaa 
koskeva etenemissuunnitelma ja siirtymistä 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen
koskeva etenemissuunnitelma ovat tämän 
aloitteen keskeisiä osia; niissä luodaan 
puitteet, joita tarvitaan mainittujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

27. Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahankkeella "Resurssitehokas 
Eurooppa" pyritään tukemaan siirtymistä 
kohti taloutta, jossa kaikkia resursseja 
käytetään tehokkaasti, talouden kasvu
erotetaan kokonaan resurssien ja energian 
käytöstä ja sen ympäristövaikutuksista, 
kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään, 
kilpailukykyä parannetaan tehokkuuden ja 
innovaatioiden avulla ja energiavarmuutta 
parannetaan. Resurssitehokasta Eurooppaa 
koskeva etenemissuunnitelma ja komission 
ehdotukset siirtymistä kilpailukykyiseen 
vähähiiliseen talouteen koskevaksi 
etenemissuunnitelmaksi, energia-alan 
etenemissuunnitelmaksi vuoteen 2050 ja 
liikennettä koskevaksi valkoiseksi kirjaksi
ovat keskeisiä lähtökohtia puitteille, joita 
tarvitaan mainittujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi osana uutta, vuonna 2015 
tehtävää maailmanlaajuista 
ilmastosopimusta.

Or. en
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Tarkistus 222
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 27 kohta

Komission teksti Tarkistus

27. Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahankkeella "Resurssitehokas 
Eurooppa" pyritään tukemaan siirtymistä 
kohti taloutta, jossa kaikkia resursseja 
käytetään tehokkaasti, talouden kasvu 
erotetaan kokonaan resurssien ja energian 
käytöstä ja sen ympäristövaikutuksista, 
kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään, 
kilpailukykyä parannetaan tehokkuuden ja 
innovaatioiden avulla ja energiavarmuutta 
parannetaan. Resurssitehokasta Eurooppaa 
koskeva etenemissuunnitelma ja siirtymistä 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen 
koskeva etenemissuunnitelma ovat tämän 
aloitteen keskeisiä osia; niissä luodaan 
puitteet, joita tarvitaan mainittujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

27. Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahankkeella "Resurssitehokas 
Eurooppa" pyritään tukemaan siirtymistä 
kohti taloutta, jossa kaikkia resursseja 
käytetään tehokkaasti, talouden kasvu 
erotetaan kokonaan resurssien ja energian 
käytöstä ja sen ympäristövaikutuksista, 
kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään, 
kilpailukykyä parannetaan tehokkuuden ja 
innovaatioiden avulla ja energiavarmuutta 
parannetaan. Resurssitehokasta Eurooppaa 
koskeva etenemissuunnitelma, siirtymistä 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen 
koskeva etenemissuunnitelma ja 
jäsenvaltioiden välinen parhaiden 
käytänteiden vaihto ovat tämän aloitteen 
keskeisiä osia; niissä luodaan puitteet, joita 
tarvitaan mainittujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 223
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 27 kohta

Komission teksti Tarkistus

27. Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahankkeella "Resurssitehokas 
Eurooppa" pyritään tukemaan siirtymistä 
kohti taloutta, jossa kaikkia resursseja 
käytetään tehokkaasti, talouden kasvu 
erotetaan kokonaan resurssien ja energian 
käytöstä ja sen ympäristövaikutuksista, 
kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään, 

27. Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahankkeella "Resurssitehokas 
Eurooppa" pyritään tukemaan siirtymistä 
kohti taloutta, jossa kaikkia resursseja 
käytetään tehokkaasti, yleistä resurssien 
käyttöönottoa ja käyttöä vähennetään,
talouden kasvu erotetaan kokonaan 
resurssien ja energian käytöstä ja sen 
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kilpailukykyä parannetaan tehokkuuden ja 
innovaatioiden avulla ja energiavarmuutta
parannetaan. Resurssitehokasta Eurooppaa 
koskeva etenemissuunnitelma ja siirtymistä 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen 
koskeva etenemissuunnitelma ovat tämän 
aloitteen keskeisiä osia; niissä luodaan 
puitteet, joita tarvitaan mainittujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

ympäristövaikutuksista, 
kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään, 
kilpailukykyä parannetaan tehokkuuden ja 
innovaatioiden avulla ja energia- ja 
resurssivarmuutta parannetaan.
Resurssitehokasta Eurooppaa koskeva 
etenemissuunnitelma ja siirtymistä 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen 
koskeva etenemissuunnitelma ovat tämän 
aloitteen keskeisiä osia; niissä luodaan 
puitteet, joita tarvitaan mainittujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 224
Riikka Manner

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 27 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 a. Biotalous on älykkään ja vihreän 
kasvun avain Euroopassa. Biotaloudella on 
erityisen merkittävä vaikutus Euroopan 
unionin aluetalouksiin, ja se edistää 
taloudellista kasvua ja luo työpaikkoja. 
Biotalous edellyttää panostuksia raaka-
aineiden tarjontaketjuihin, jotta raaka-
aineiden saatavuus varmistetaan.

Or. fi

Tarkistus 225
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 28 kohta

Komission teksti Tarkistus

28. Talouden kaikilla aloilla tarvitaan 
innovaatioita resurssitehokkuuden 

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

parantamiseksi tilanteessa, jossa 
luonnonvarojen hinnat nousevat, 
luonnonvarat käyvät niukemmiksi ja 
tarjonta on rajallista. Yritykset ovat 
innovaatioiden, myös ekoinnovaatioiden, 
ensisijaisia edistäjiä. Hallitusten toimet 
EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla olisi näin 
ollen rajattava yleisen kehyksen 
tarjoamiseen ekoinnovaatioille, jotta
vältytään häiritsemästä vapaiden 
markkinoiden luonnollista kehitystä kohti
kestävien yritysten kehittämistä sekä 
teknologisia ratkaisuja 
ympäristöhaasteisiin .

Or. it

Tarkistus 226
Margrete Auken, Jo Leinen

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 28 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

28. Talouden kaikilla aloilla tarvitaan 
innovaatioita resurssitehokkuuden 
parantamiseksi ja yleisen resurssien 
käytön vähentämiseksi tilanteessa, jossa 
luonnonvarojen hinnat nousevat, ollaan 
riippuvaisia tuonnista, luonnonvarat 
käyvät niukemmiksi ja tarjonta on 
rajallista. Raaka-aineiden saatavuuden 
varmistamiseksi on vahvistettava 
teollisuuden ja jätehuoltoalan välisiä 
innovaatiokumppanuuksia sekä tärkeiden 
teknologian raaka-aineiden kierrätystä 
koskevaa tutkimusta. Yritykset ovat 
innovaatioiden, myös ekoinnovaatioiden, 
ensisijaisia edistäjiä kunnianhimoisen 
ympäristölainsäädännön sisältämien 
sääntelytoimien innoittamina. Markkinat 
eivät kuitenkaan pääse tuloksiin yksin.
Hallitusten toimet EU:n ja jäsenvaltioiden 
tasolla ovat välttämättömiä, jotta voidaan 
tarjota oikeanlaiset oikeudelliset olosuhteet
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investoinneille ja ekoinnovaatioille, 
edistää kestävien yritysten kehittämistä 
sekä teknologisia ratkaisuja 
ympäristöhaasteisiin.

Or. en

Tarkistus 227
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 28 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 228
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 29 kohta

Komission teksti Tarkistus

29. Tällä keskeisellä edellytyksellä 29. Tällä keskeisellä edellytyksellä 
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ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi on 
myös merkittäviä sosioekonomisia hyötyjä.
Mahdolliset uudet työpaikat, jotka syntyvät
siirryttäessä vähähiiliseen ja 
resurssitehokkaaseen talouteen, ovat 
keskeisiä Eurooppa 2020 -strategian 
työllisyystavoitteiden saavuttamiselle.
Työpaikat ympäristöteknologian ja 
ympäristöpalvelujen aloilla EU:ssa ovat 
viime vuosina lisääntyneet noin 3 
prosentilla vuosittain. Ekoteollisuuden 
maailmanmarkkinoiden arvioidaan olevan 
vähintään biljoona euroa, ja sen 
ennustetaan lähes kaksinkertaistuvan 
seuraavien 10 vuoden aikana. Euroopan 
yritykset ovat jo kierrätyksen ja 
energiatehokkuuden maailmanlaajuisia 
johtajia, ja niitä tulisi kannustaa 
hyödyntämään maailmanlaajuisen 
kysynnän kasvua ekoinnovoinnin 
toimintasuunnitelman tukemana.
Arvioidaan, että uusiutuvien 
energialähteiden sektorilla pelkästään 
EU:ssa syntyy yli 400 000 uutta työpaikkaa 
vuoteen 2020 mennessä.

ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi on 
myös merkittäviä sosioekonomisia hyötyjä.
Mahdolliset uudet työpaikat, jotka syntyvät
vähähiilisen ja resurssitehokkaan 
talouden kilpailukyvyn kasvaessa, ovat 
keskeisiä Eurooppa 2020 -strategian 
työllisyystavoitteiden saavuttamiselle.
Työpaikat ympäristöteknologian ja 
ympäristöpalvelujen aloilla EU:ssa ovat 
viime vuosina lisääntyneet noin 3 
prosentilla vuosittain. Ekoteollisuuden 
maailmanmarkkinoiden arvioidaan olevan 
vähintään biljoona euroa, ja sen 
ennustetaan lähes kaksinkertaistuvan 
seuraavien 10 vuoden aikana. Euroopan 
yritykset ovat jo kierrätyksen ja 
energiatehokkuuden maailmanlaajuisia 
johtajia, ja niitä tulisi kannustaa 
hyödyntämään maailmanlaajuisen 
kysynnän kasvua ekoinnovoinnin 
toimintasuunnitelman tukemana.
Arvioidaan, että uusiutuvien 
energialähteiden sektorilla pelkästään 
EU:ssa syntyy yli 400 000 uutta työpaikkaa 
vuoteen 2020 mennessä.

Or. it

Tarkistus 229
Richard Seeber, Peter Liese

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 29 kohta

Komission teksti Tarkistus

29. Tällä keskeisellä edellytyksellä 
ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi on 
myös merkittäviä sosioekonomisia hyötyjä. 
Mahdolliset uudet työpaikat, jotka syntyvät 
siirryttäessä vähähiiliseen ja
resurssitehokkaaseen talouteen, ovat 
keskeisiä Eurooppa 2020 -strategian 
työllisyystavoitteiden saavuttamiselle. 
Työpaikat ympäristöteknologian ja 
ympäristöpalvelujen aloilla EU:ssa ovat 

29. Tällä keskeisellä edellytyksellä 
ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi on 
myös merkittäviä sosioekonomisia hyötyjä. 
Mahdolliset uudet työpaikat, jotka syntyvät 
siirryttäessä turvalliseen ja kestävään 
vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen 
talouteen, ovat keskeisiä Eurooppa 2020 -
strategian työllisyystavoitteiden 
saavuttamiselle. Työpaikat 
ympäristöteknologian ja 
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viime vuosina lisääntyneet noin 3 
prosentilla vuosittain. Ekoteollisuuden 
maailmanmarkkinoiden arvioidaan olevan 
vähintään biljoona euroa, ja sen 
ennustetaan lähes kaksinkertaistuvan 
seuraavien 10 vuoden aikana. Euroopan 
yritykset ovat jo kierrätyksen ja 
energiatehokkuuden maailmanlaajuisia 
johtajia, ja niitä tulisi kannustaa 
hyödyntämään maailmanlaajuisen 
kysynnän kasvua ekoinnovoinnin 
toimintasuunnitelman tukemana. 
Arvioidaan, että uusiutuvien 
energialähteiden sektorilla pelkästään 
EU:ssa syntyy yli 400 000 uutta työpaikkaa 
vuoteen 2020 mennessä49.

ympäristöpalvelujen aloilla EU:ssa ovat 
viime vuosina lisääntyneet noin 3 
prosentilla vuosittain. Ekoteollisuuden 
maailmanmarkkinoiden arvioidaan olevan 
vähintään biljoona euroa, ja sen 
ennustetaan lähes kaksinkertaistuvan 
seuraavien 10 vuoden aikana. Euroopan 
yritykset ovat jo kierrätyksen ja 
energiatehokkuuden maailmanlaajuisia 
johtajia, ja niitä tulisi kannustaa 
hyödyntämään maailmanlaajuisen 
kysynnän kasvua ekoinnovoinnin 
toimintasuunnitelman tukemana. 
Arvioidaan, että uusiutuvien 
energialähteiden sektorilla pelkästään 
EU:ssa syntyy yli 400 000 uutta työpaikkaa 
vuoteen 2020 mennessä49.

Or. en

Tarkistus 230
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 29 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

29 a. Tämän saavuttamiseksi EU:n on 
luotava biopohjaisen teollisuuden 
kehittämisen edellyttämät olosuhteet ja 
ylläpidettävä niitä muun muassa 
varmistamalla teollisuuden raaka-
ainetoimitusten kestävyys. 

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu esittelijän tarkistukseen 28 ja siinä korvataan ekoteollisuus biopohjaisella 
teollisuudella, sillä biopohjaisen teollisuuden mainitseminen tukee EU:n biotalousstrategiaa.

Tarkistus 231
Giancarlo Scottà
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Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 30 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

30. EU:n ilmasto- ja energiapaketin
täysimääräistä soveltamista pidetään 
välttämättömänä, jotta saavutetaan 
vuodelle 2020 asetetut tavoitteet ja
vuodelle 2050 asetetut tavoitteet. Vaikka 
EU on tällä hetkellä aikataulussa 
kotitalouksien kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisessä 20 prosentilla vuoteen 
1990 verrattuna vuoteen 2020 mennessä,
paketin täytäntöönpano aiheuttaa 
valitettavasti energian kestämätöntä 
hinnannousua ja kannustaa 
paradoksaalisesti hiilivuotoja. 
Toivottavasti uusi 
energiatehokkuusdirektiivi edesauttaa 
merkittävästi tämän ongelman 
korjaamista. Resurssien tehokasta ja 
kestävää käyttöä silmällä pitäen olisi 
otettava erityisesti huomioon jatkuva 
keskustelu siitä, tulisiko maata käyttää 
elintarvikkeiden vai biopolttoaineiden
tuotantoon.

Or. it

Tarkistus 232
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 30 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä 
20 prosentilla vuoteen 1990 verrattuna 
vuoteen 2020 mennessä, 20 prosentin 
energiatehokkuustavoitteen saavuttaminen 
edellyttää huomattavasti nopeampia 
tehokkuusparannuksia. Uuden 
energiatehokkuusdirektiivin odotetaan 
vaikuttavan tähän merkittävästi. Tämä on 
tärkeää myös, kun otetaan huomioon 
jatkuvasti lisääntyvä energian kysyntä. 
Energiatehokkuuden lisäksi on 
parannettava resurssitehokkuutta 
teolliseen käyttöön tarkoitetun raaka-
aineen saatavuuden lisäämiseksi. On 
myös tärkeää ottaa huomioon jatkuva 
keskustelu siitä, tulisiko maata käyttää 
elintarvikkeiden vai biopolttoaineiden
tuotantoon. Lisäksi on tärkeää varmistaa, 
että puuresursseja, muun muassa 
energiakäyttöön tarkoitettua biomassaa, 
hallinnoidaan ja hyödynnetään kestävällä 
tavalla ja että otetaan huomioon raaka-
aineiden porrastettu käyttö vähähiiliseen 
biotalouteen ja arvoltaan suurempiin 
tuotteisiin siirtymisen edistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 233
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 30 kohta

Komission teksti Tarkistus

30. EU:n ilmasto- ja energiapaketin 
soveltaminen täysimääräisesti on 
välttämätöntä, jotta saavutetaan vuodelle 
2020 asetetut tavoitteet ja voidaan luoda 
kilpailukykyinen vähähiilinen talous 
vuoteen 2050 mennessä. Vaikka EU on 
tällä hetkellä aikataulussa kotitalouksien 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä
20 prosentilla vuoteen 1990 verrattuna 
vuoteen 2020 mennessä, 20 prosentin 

30. EU:n ilmasto- ja energiapaketin 
soveltaminen täysimääräisesti on 
välttämätöntä, jotta saavutetaan vuodelle 
2020 asetetut kolme tavoitetta ja voidaan 
luoda kilpailukykyinen, kestävä, pitkälti 
uusiutuviin energialähteisiin 
pohjautuvaan energiansaantiin perustuva
vähähiilinen talous vuoteen 2050 
mennessä. Vaikka EU on tällä hetkellä 
aikataulussa kotitalouksien 
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energiatehokkuustavoitteen saavuttaminen 
edellyttää huomattavasti nopeampia 
tehokkuusparannuksia. Tämä on tärkeää 
myös, kun otetaan huomioon jatkuvasti 
lisääntyvä energian kysyntä sekä jatkuva 
keskustelu siitä, tulisiko maata käyttää 
elintarvikkeiden vai bioenergian
tuotantoon. Uuden 
energiatehokkuusdirektiivin odotetaan 
vaikuttavan tähän merkittävästi.

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä
20 prosentilla vuoteen 1990 verrattuna 
vuoteen 2020 mennessä ja vaikka se 
saattaa päästä jopa parempaan tulokseen,
20 prosentin energiatehokkuustavoitteen 
saavuttaminen edellyttää huomattavasti 
nopeampia tehokkuusparannuksia kaikilla 
asteikoilla. Tämä on tärkeää myös, kun 
otetaan huomioon jatkuvasti lisääntyvä 
energian kysyntä sekä lisääntyvä kilpailu
siitä, tulisiko maata käyttää 
elintarvikkeiden vai energian tuotantoon.
Näin ollen on tärkeää varmistaa, että 
energian tuotantoon käytettävän 
biomassan määrä rajoitetaan määrään, 
joka kyetään tuottamaan kestävästi 
porrastetun käytön periaatetta 
kunnioittaen. Uuden 
energiatehokkuusdirektiivin odotetaan 
vaikuttavan tähän merkittävästi, mutta sitä 
olisi täydennettävä kaikille EU:n 
markkinoille tuotaville energiaan 
liittyville tuotteille asetettavilla energian 
käyttöä koskevilla vaatimuksilla.

Or. en

Tarkistus 234
Christa Klaß, Britta Reimers

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 30 kohta

Komission teksti Tarkistus

30. EU:n ilmasto- ja energiapaketin 
soveltaminen täysimääräisesti on 
välttämätöntä, jotta saavutetaan vuodelle 
2020 asetetut tavoitteet ja voidaan luoda 
kilpailukykyinen vähähiilinen talous 
vuoteen 2050 mennessä. Vaikka EU on 
tällä hetkellä aikataulussa kotitalouksien 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä 
20 prosentilla vuoteen 1990 verrattuna 
vuoteen 2020 mennessä, 20 prosentin 
energiatehokkuustavoitteen saavuttaminen 

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

edellyttää huomattavasti nopeampia 
tehokkuusparannuksia. Tämä on tärkeää 
myös, kun otetaan huomioon jatkuvasti 
lisääntyvä energian kysyntä. Uuden 
energiatehokkuusdirektiivin odotetaan 
vaikuttavan tähän merkittävästi.

Or. de

Tarkistus 235
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 30 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

30. EU:n ilmasto- ja energiapaketin 
soveltaminen täysimääräisesti on 
välttämätöntä, jotta saavutetaan vuodelle 
2020 asetetut tavoitteet ja voidaan luoda 
kilpailukykyinen vähähiilinen talous 
vuoteen 2050 mennessä. Vaikka EU on 
tällä hetkellä aikataulussa kotitalouksien 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä 
20 prosentilla vuoteen 1990 verrattuna 
vuoteen 2020 mennessä, 20 prosentin 
energiatehokkuustavoitteen saavuttaminen 
edellyttää huomattavasti nopeampia 
tehokkuusparannuksia. Tämä on tärkeää 
myös, kun otetaan huomioon jatkuvasti 
lisääntyvä energian kysyntä sekä
lisääntyvä kilpailu siitä, tulisiko maata 
käyttää elintarvikkeiden vai energian
tuotantoon. Näin ollen on tärkeää 
varmistaa, että energian tuotantoon 
käytettävän biomassan määrä rajoitetaan 
määrään, joka kyetään tuottamaan 
kestävästi, ja että biomassaa käytetään 
mahdollisimman tehokkaasti porrastetun 
käytön periaatetta soveltaen. Uuden 
energiatehokkuusdirektiivin odotetaan 
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vaikuttavan tähän merkittävästi.

Or. en

Tarkistus 236
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 31 kohta

Komission teksti Tarkistus

31. Kaikkien talouden alojen on 
osallistuttava kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen, mikäli EU:n haluaa hoitaa
oman osuutensa maailmanlaajuisista 
ponnisteluista. EU:n on sovittava ilmasto-
ja energiapolitiikan jatkotoimista vuoden 
2020 jälkeen, jotta se voi valmistautua 
kansainvälisiin neuvotteluihin uudesta 
oikeudellisesti sitovasta sopimuksesta sekä 
luoda jäsenvaltioille ja teollisuudelle 
selkeät puitteet, joissa ne voivat tehdä 
tarvittavat keskipitkän aikavälin
investoinnit. Näin ollen EU:n on 
pohdittava vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavaa taloutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa esitettyjä 
vaihtoehtoja vähennysten toteuttamiseksi 
vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Energia-
alan etenemissuunnitelmaa vuoteen 2050 ja 
liikennettä koskevaa valkoista kirjaa on 
tuettava vahvoilla poliittisilla puitteilla.
Lisäksi jäsenvaltioiden on vielä kehitettävä 
ja otettava käyttöön pitkän aikavälin 
kustannustehokkaita vähähiilisen 
kehityksen strategioita, joilla pyritään 
saavuttamaan EU:n tavoite vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 
prosenttia vuoteen 2050 mennessä vuoden 
1990 tasoon verrattuna osana 
maailmanlaajuisia toimia rajoittaa 
keskilämpötilan nousu alle kahteen 
celsiusasteeseen. EU:n 
päästökauppajärjestelmä on edelleen 
keskeinen osa EU:n ilmastopolitiikkaa 

31. Kaikkien talouden alojen on 
osallistuttava kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen, mikäli EU:n haluaa hoitaa
sitoumuksensa ja saavuttaa 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
koskevan tavoitteen. EU:n on sovittava
kiireellisesti ilmasto- ja energiapolitiikan
sellaisista uusista jatkotoimista vuoden 
2020 jälkeen, joihin kuuluu päästöjen 
vähentämistä, resurssitehokkuutta ja 
uusiutuvaa energiaa koskevat kolme 
oikeudellisesti sitovaa tavoitetta, jotta se 
voi valmistautua osallistumaan aktiivisesti
kansainvälisiin neuvotteluihin uudesta 
oikeudellisesti sitovasta sopimuksesta
vuoteen 2015 mennessä sekä luoda 
jäsenvaltioille ja teollisuudelle selkeät
oikeudelliset puitteet, joissa ne voivat 
tehdä tarvittavat keskipitkän ja pitkän
aikavälin investoinnit. Näin ollen EU:n on 
pohdittava vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavaa taloutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa esitettyjä 
vaihtoehtoja vähennysten toteuttamiseksi 
vuoden 2020 jälkeiselle ajalle ehdotettujen 
virstanpylväiden ja uusimpien tieteellisten 
tietojen valossa. Energia-alan 
etenemissuunnitelmaa vuoteen 2050 ja 
liikennettä koskevaa valkoista kirjaa on 
tuettava vahvoilla poliittisilla puitteilla, 
virstanpylväillä ja vuosia 2030, 2040 ja 
2050 koskevilla tavoitteilla. Lisäksi 
jäsenvaltioiden on vielä kehitettävä ja 
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vuoden 2020 jälkeen. otettava käyttöön pitkän aikavälin 
kustannustehokkaita vähähiilisen 
kehityksen strategioita, joilla pyritään 
saavuttamaan hiilivapaaseen talouteen 
pyrkimistä koskeva EU:n tavoite vuoteen 
2050 mennessä vuoden 1990 tasoon 
verrattuna osana maailmanlaajuisia toimia 
rajoittaa keskilämpötilan nousu alle 
kahteen celsiusasteeseen. EU:n 
päästökauppajärjestelmä on edelleen 
keskeinen osa EU:n ilmastopolitiikkaa 
vuoden 2020 jälkeen ja sen rakenne on 
uudistettava, jotta kannustettaisiin 
investointeja vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttaviin ja kestäviin teknologioihin.
EU:n on kansainväliset sitoumuksensa 
täyttääkseen tuettava merkittävästi 
kehitysmaita niiden ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä koskevissa toimissa 
valmiuksia kehittämällä, taloudellisella 
avulla ja teknologiaa siirtämällä.

Or. en

Tarkistus 237
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 31 kohta

Komission teksti Tarkistus

31. Kaikkien talouden alojen on 
osallistuttava kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen, mikäli EU:n haluaa hoitaa 
oman osuutensa maailmanlaajuisista 
ponnisteluista. EU:n on sovittava ilmasto-
ja energiapolitiikan jatkotoimista vuoden 
2020 jälkeen, jotta se voi valmistautua 
kansainvälisiin neuvotteluihin uudesta 
oikeudellisesti sitovasta sopimuksesta sekä 
luoda jäsenvaltioille ja teollisuudelle 
selkeät puitteet, joissa ne voivat tehdä 
tarvittavat keskipitkän aikavälin 
investoinnit. Näin ollen EU:n on 
pohdittava vähän hiilidioksidipäästöjä 

31. Kaikkien talouden alojen on 
osallistuttava kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen, mikäli EU:n haluaa hoitaa
oman osuutensa maailmanlaajuisista 
ponnisteluista. EU:n on sovittava ilmasto-
ja energiapolitiikan jatkotoimista vuoden 
2020 jälkeen, jotta se voi valmistautua 
kansainvälisiin neuvotteluihin uudesta 
oikeudellisesti sitovasta
maailmanlaajuisesta sopimuksesta
tavoitteenaan tarjota jäsenvaltioille ja 
teollisuudelle selkeät puitteet, joissa ne 
voivat tehdä tarvittavat keskipitkän ja 
pitkän aikavälin investoinnit. Energia-alan 



PE508.027v01-00 34/71 AM\931425FI.doc

FI

aiheuttavaa taloutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa esitettyjä 
vaihtoehtoja vähennysten toteuttamiseksi 
vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Energia-
alan etenemissuunnitelmaa vuoteen 2050 ja 
liikennettä koskevaa valkoista kirjaa on 
tuettava vahvoilla poliittisilla puitteilla.
Lisäksi jäsenvaltioiden on vielä kehitettävä 
ja otettava käyttöön pitkän aikavälin 
kustannustehokkaita vähähiilisen 
kehityksen strategioita, joilla pyritään 
saavuttamaan EU:n tavoite vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 
tasoon verrattuna osana maailmanlaajuisia 
toimia rajoittaa keskilämpötilan nousu alle 
kahteen celsiusasteeseen. EU:n 
päästökauppajärjestelmä on edelleen 
keskeinen osa EU:n ilmastopolitiikkaa
vuoden 2020 jälkeen.

etenemissuunnitelmaa vuoteen 2050 ja 
liikennettä koskevaa valkoista kirjaa on 
tuettava vahvoilla poliittisilla puitteilla.
Lisäksi jäsenvaltioiden on vielä kehitettävä 
ja otettava käyttöön pitkän aikavälin 
kustannustehokkaita vähähiilisen 
kehityksen strategioita, joilla pyritään 
saavuttamaan EU:n tavoite vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 
tasoon verrattuna osana maailmanlaajuisia 
toimia rajoittaa keskilämpötilan nousu alle 
kahteen celsiusasteeseen. EU:n 
päästökauppajärjestelmä säilyy 
todennäköisesti yhtenä EU:n
ilmastopolitiikan keskeisenä välineenä
vuoden 2020 jälkeen.

Or. it

Tarkistus 238
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 31 kohta

Komission teksti Tarkistus

31. Kaikkien talouden alojen on 
osallistuttava kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen, mikäli EU:n haluaa hoitaa 
oman osuutensa maailmanlaajuisista 
ponnisteluista. EU:n on sovittava ilmasto-
ja energiapolitiikan jatkotoimista vuoden 
2020 jälkeen, jotta se voi valmistautua 
kansainvälisiin neuvotteluihin uudesta 
oikeudellisesti sitovasta sopimuksesta sekä 
luoda jäsenvaltioille ja teollisuudelle 
selkeät puitteet, joissa ne voivat tehdä 
tarvittavat keskipitkän aikavälin 
investoinnit. Näin ollen EU:n on 
pohdittava vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavaa taloutta koskevassa 

31. Kaikkien talouden alojen on 
osallistuttava kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen, mikäli EU:n haluaa hoitaa 
oman osuutensa maailmanlaajuisista 
ponnisteluista. EU:n on sovittava
jatkotoimista tulevan vuoden 2030
ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista 
käytävän keskustelun perusteella, jotta se 
voi valmistautua kansainvälisiin 
neuvotteluihin uudesta oikeudellisesti 
sitovasta sopimuksesta sekä luoda 
jäsenvaltioille ja teollisuudelle selkeät 
puitteet, joissa ne voivat tehdä tarvittavat 
keskipitkän aikavälin investoinnit. Näin 
ollen EU:n on pohdittava, millaisia
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etenemissuunnitelmassa esitettyjä
vaihtoehtoja vähennysten toteuttamiseksi 
vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Energia-
alan etenemissuunnitelmaa vuoteen 2050 ja 
liikennettä koskevaa valkoista kirjaa on 
tuettava vahvoilla poliittisilla puitteilla.
Lisäksi jäsenvaltioiden on vielä kehitettävä 
ja otettava käyttöön pitkän aikavälin 
kustannustehokkaita vähähiilisen 
kehityksen strategioita, joilla pyritään 
saavuttamaan EU:n tavoite vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 
tasoon verrattuna osana maailmanlaajuisia 
toimia rajoittaa keskilämpötilan nousu alle 
kahteen celsiusasteeseen. EU:n 
päästökauppajärjestelmä on edelleen 
keskeinen osa EU:n ilmastopolitiikkaa 
vuoden 2020 jälkeen.

vaihtoehtoja komissio asiassa esittää.
Energia-alan etenemissuunnitelmaa 
vuoteen 2050 ja liikennettä koskevaa 
valkoista kirjaa on tuettava vahvoilla 
poliittisilla puitteilla. Lisäksi 
jäsenvaltioiden on vielä kehitettävä ja 
otettava käyttöön pitkän aikavälin 
kustannustehokkaita vähähiilisen
kehityksen strategioita, joilla pyritään 
saavuttamaan EU:n tavoite vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 
tasoon verrattuna osana maailmanlaajuisia 
toimia rajoittaa keskilämpötilan nousu alle 
kahteen celsiusasteeseen. EU:n 
päästökauppajärjestelmä on edelleen 
keskeinen osa EU:n ilmastopolitiikkaa 
vuoden 2020 jälkeen.

Or. en

Tarkistus 239
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 31 kohta

Komission teksti Tarkistus

31. Kaikkien talouden alojen on 
osallistuttava kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen, mikäli EU:n haluaa hoitaa 
oman osuutensa maailmanlaajuisista 
ponnisteluista. EU:n on sovittava ilmasto-
ja energiapolitiikan jatkotoimista vuoden 
2020 jälkeen, jotta se voi valmistautua 
kansainvälisiin neuvotteluihin uudesta 
oikeudellisesti sitovasta sopimuksesta sekä 
luoda jäsenvaltioille ja teollisuudelle 
selkeät puitteet, joissa ne voivat tehdä 
tarvittavat keskipitkän aikavälin 
investoinnit. Näin ollen EU:n on 
pohdittava vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavaa taloutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa esitettyjä 

31. Kaikkien talouden alojen on 
osallistuttava kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen, mikäli EU:n haluaa hoitaa 
oman osuutensa maailmanlaajuisista 
ponnisteluista. EU:n on sovittava ilmasto-
ja energiapolitiikan jatkotoimista vuoden 
2020 jälkeen, jotta se voi valmistautua 
kansainvälisiin neuvotteluihin uudesta 
oikeudellisesti sitovasta sopimuksesta sekä 
luoda jäsenvaltioille ja teollisuudelle 
selkeät puitteet, joissa ne voivat tehdä 
tarvittavat keskipitkän aikavälin 
investoinnit. Näin ollen EU:n olisi 
sitouduttava viipymättä energia- ja 
ilmastopolitiikkaansa vuoteen 2030 asti 
ohjaavaan kehyksen, joka perustuu 
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vaihtoehtoja vähennysten toteuttamiseksi 
vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Energia-
alan etenemissuunnitelmaa vuoteen 2050 ja 
liikennettä koskevaa valkoista kirjaa on 
tuettava vahvoilla poliittisilla puitteilla.
Lisäksi jäsenvaltioiden on vielä kehitettävä 
ja otettava käyttöön pitkän aikavälin 
kustannustehokkaita vähähiilisen 
kehityksen strategioita, joilla pyritään 
saavuttamaan EU:n tavoite vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 
tasoon verrattuna osana maailmanlaajuisia 
toimia rajoittaa keskilämpötilan nousu alle 
kahteen celsiusasteeseen. EU:n 
päästökauppajärjestelmä on edelleen 
keskeinen osa EU:n ilmastopolitiikkaa 
vuoden 2020 jälkeen.

kasvihuonekaasupäästöjä, kestävää 
energiaa ja energiatehokkuutta koskeviin 
sitoviin tavoitteisiin. Energia-alan 
etenemissuunnitelmaa vuoteen 2050 ja 
liikennettä koskevaa valkoista kirjaa on 
tuettava vahvoilla poliittisilla puitteilla.
Lisäksi jäsenvaltioiden on vielä kehitettävä 
ja otettava käyttöön pitkän aikavälin 
kustannustehokkaita vähähiilisen 
kehityksen strategioita, joilla pyritään 
saavuttamaan EU:n tavoite vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990
tasoon verrattuna osana maailmanlaajuisia 
toimia rajoittaa keskilämpötilan nousu alle 
kahteen celsiusasteeseen. EU:n 
päästökauppajärjestelmä on edelleen 
keskeinen osa EU:n ilmastopolitiikkaa 
vuoden 2020 jälkeen.

Or. de

Tarkistus 240
João Ferreira

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 31 kohta

Komission teksti Tarkistus

31. Kaikkien talouden alojen on 
osallistuttava kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen, mikäli EU:n haluaa hoitaa 
oman osuutensa maailmanlaajuisista 
ponnisteluista. EU:n on sovittava ilmasto-
ja energiapolitiikan jatkotoimista vuoden 
2020 jälkeen, jotta se voi valmistautua 
kansainvälisiin neuvotteluihin uudesta 
oikeudellisesti sitovasta sopimuksesta sekä 
luoda jäsenvaltioille ja teollisuudelle 
selkeät puitteet, joissa ne voivat tehdä 
tarvittavat keskipitkän aikavälin 
investoinnit. Näin ollen EU:n on 
pohdittava vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavaa taloutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa esitettyjä 

31. Kaikkien talouden alojen on 
osallistuttava kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen, mikäli EU:n haluaa hoitaa 
oman osuutensa maailmanlaajuisista 
ponnisteluista. EU:n on sovittava ilmasto-
ja energiapolitiikan jatkotoimista vuoden 
2020 jälkeen, jotta se voi valmistautua 
kansainvälisiin neuvotteluihin uudesta 
oikeudellisesti sitovasta sopimuksesta sekä 
luoda jäsenvaltioille ja teollisuudelle 
selkeät puitteet, joissa ne voivat tehdä 
tarvittavat keskipitkän aikavälin 
investoinnit. Näin ollen EU:n on 
pohdittava vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavaa taloutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa esitettyjä 
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vaihtoehtoja vähennysten toteuttamiseksi 
vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Energia-
alan etenemissuunnitelmaa vuoteen 2050 ja 
liikennettä koskevaa valkoista kirjaa on 
tuettava vahvoilla poliittisilla puitteilla.
Lisäksi jäsenvaltioiden on vielä kehitettävä 
ja otettava käyttöön pitkän aikavälin
kustannustehokkaita vähähiilisen 
kehityksen strategioita, joilla pyritään 
saavuttamaan EU:n tavoite vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 
tasoon verrattuna osana maailmanlaajuisia 
toimia rajoittaa keskilämpötilan nousu alle 
kahteen celsiusasteeseen. EU:n 
päästökauppajärjestelmä on edelleen 
keskeinen osa EU:n ilmastopolitiikkaa 
vuoden 2020 jälkeen.

vaihtoehtoja vähennysten toteuttamiseksi 
vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Energia-
alan etenemissuunnitelmaa vuoteen 2050 ja 
liikennettä koskevaa valkoista kirjaa on 
tuettava vahvoilla poliittisilla puitteilla.
Lisäksi jäsenvaltioiden on vielä kehitettävä 
ja otettava käyttöön pitkän aikavälin
taloudellisesti kannattavia vähähiilisen 
kehityksen strategioita, joilla pyritään 
saavuttamaan EU:n tavoite vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 
tasoon verrattuna osana maailmanlaajuisia 
toimia rajoittaa keskilämpötilan nousu alle 
kahteen celsiusasteeseen.

Or. pt

Tarkistus 241
Ewald Stadler

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 31 kohta

Komission teksti Tarkistus

31. Kaikkien talouden alojen on 
osallistuttava kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen, mikäli EU:n haluaa hoitaa 
oman osuutensa maailmanlaajuisista 
ponnisteluista. EU:n on sovittava ilmasto-
ja energiapolitiikan jatkotoimista vuoden 
2020 jälkeen, jotta se voi valmistautua 
kansainvälisiin neuvotteluihin uudesta 
oikeudellisesti sitovasta sopimuksesta sekä 
luoda jäsenvaltioille ja teollisuudelle 
selkeät puitteet, joissa ne voivat tehdä 
tarvittavat keskipitkän aikavälin 
investoinnit. Näin ollen EU:n on 
pohdittava vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavaa taloutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa esitettyjä 
vaihtoehtoja vähennysten toteuttamiseksi 

31. Kaikkien talouden alojen on 
osallistuttava kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen, mikäli EU:n haluaa hoitaa 
oman osuutensa maailmanlaajuisista 
ponnisteluista. EU:n on sovittava ilmasto-
ja energiapolitiikan jatkotoimista vuoden 
2020 jälkeen, jotta se voi valmistautua 
kansainvälisiin neuvotteluihin uudesta 
oikeudellisesti sitovasta sopimuksesta sekä 
luoda jäsenvaltioille ja teollisuudelle 
selkeät puitteet, joissa ne voivat tehdä 
tarvittavat keskipitkän aikavälin 
investoinnit. Näin ollen EU:n on 
pohdittava vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavaa taloutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa esitettyjä 
vaihtoehtoja vähennysten toteuttamiseksi 
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vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Energia-
alan etenemissuunnitelmaa vuoteen 2050 ja 
liikennettä koskevaa valkoista kirjaa on 
tuettava vahvoilla poliittisilla puitteilla. 
Lisäksi jäsenvaltioiden on vielä kehitettävä 
ja otettava käyttöön pitkän aikavälin 
kustannustehokkaita vähähiilisen 
kehityksen strategioita, joilla pyritään 
saavuttamaan EU:n tavoite vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 
tasoon verrattuna osana maailmanlaajuisia 
toimia rajoittaa keskilämpötilan nousu alle 
kahteen celsiusasteeseen. EU:n 
päästökauppajärjestelmä on edelleen 
keskeinen osa EU:n ilmastopolitiikkaa 
vuoden 2020 jälkeen.

vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Energia-
alan etenemissuunnitelmaa vuoteen 2050 ja 
liikennettä koskevaa valkoista kirjaa on 
tuettava vahvoilla poliittisilla puitteilla. 
Lisäksi jäsenvaltioiden on vielä kehitettävä 
ja otettava käyttöön pitkän aikavälin 
kustannustehokkaita vähähiilisen 
kehityksen strategioita, joilla pyritään 
saavuttamaan EU:n tavoite vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 
tasoon verrattuna osana maailmanlaajuisia 
toimia rajoittaa keskilämpötilan nousu alle 
kahteen celsiusasteeseen. Samaan aikaan 
olisi tarkistettava säännöllisin väliajoin, 
onko tämä tavoite realistinen. EU:n 
päästökauppajärjestelmä on edelleen 
keskeinen osa EU:n ilmastopolitiikkaa 
vuoden 2020 jälkeen.

Or. de

Perustelu

Mikäli keskeiseen kahden celsiusasteen tavoitteiseen ei päästä, on peruttava kaikki 
toimenpiteet, jotka eivät ole osoittautuneet menestyksekkäiksi, jotta Euroopan
talouskehitykselle koituva taakka pidetään mahdollisimman pienenä. 

Tarkistus 242
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 31 kohta

Komission teksti Tarkistus

31. Kaikkien talouden alojen on 
osallistuttava kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen, mikäli EU:n haluaa hoitaa 
oman osuutensa maailmanlaajuisista 
ponnisteluista. EU:n on sovittava ilmasto-
ja energiapolitiikan jatkotoimista vuoden 
2020 jälkeen, jotta se voi valmistautua 
kansainvälisiin neuvotteluihin uudesta 
oikeudellisesti sitovasta sopimuksesta sekä 
luoda jäsenvaltioille ja teollisuudelle 

31. Kaikkien talouden alojen on 
osallistuttava kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen, mikäli EU:n haluaa hoitaa 
oman osuutensa maailmanlaajuisista 
ponnisteluista. EU:n on sovittava ilmasto-
ja energiapolitiikan jatkotoimista vuoden 
2020 jälkeen, jotta se voi valmistautua 
kansainvälisiin neuvotteluihin uudesta 
oikeudellisesti sitovasta sopimuksesta sekä 
luoda jäsenvaltioille ja teollisuudelle 
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selkeät puitteet, joissa ne voivat tehdä 
tarvittavat keskipitkän aikavälin 
investoinnit. Näin ollen EU:n on 
pohdittava vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavaa taloutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa esitettyjä 
vaihtoehtoja vähennysten toteuttamiseksi 
vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Energia-
alan etenemissuunnitelmaa vuoteen 2050 ja 
liikennettä koskevaa valkoista kirjaa on 
tuettava vahvoilla poliittisilla puitteilla. 
Lisäksi jäsenvaltioiden on vielä kehitettävä 
ja otettava käyttöön pitkän aikavälin 
kustannustehokkaita vähähiilisen 
kehityksen strategioita, joilla pyritään
saavuttamaan EU:n tavoite vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 
tasoon verrattuna osana maailmanlaajuisia 
toimia rajoittaa keskilämpötilan nousu alle 
kahteen celsiusasteeseen. EU:n 
päästökauppajärjestelmä on edelleen 
keskeinen osa EU:n ilmastopolitiikkaa 
vuoden 2020 jälkeen.

selkeät puitteet, joissa ne voivat tehdä 
tarvittavat keskipitkän aikavälin 
investoinnit. Näin ollen EU:n on 
pohdittava vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavaa taloutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa esitettyjä 
vaihtoehtoja vähennysten toteuttamiseksi 
vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Energia-
alan etenemissuunnitelmaa vuoteen 2050 ja 
liikennettä koskevaa valkoista kirjaa on 
tuettava vahvoilla poliittisilla puitteilla. 
Lisäksi jäsenvaltioiden on vielä kehitettävä 
ja otettava käyttöön pitkän aikavälin 
kustannustehokkaita vähähiilisen 
kehityksen strategioita, joilla pyritään 
saavuttamaan EU:n tavoite vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 
tasoon verrattuna osana maailmanlaajuisia 
toimia rajoittaa keskilämpötilan nousu alle 
kahteen celsiusasteeseen. EU:n 
päästökauppajärjestelmä on edelleen 
keskeinen osa EU:n ilmastopolitiikkaa 
vuoden 2020 jälkeen. 
Päästökauppajärjestelmän kaupallisen 
toiminnan alkuvaiheissa toteutetaan 
rakenteellisia toimenpiteitä järjestelmän 
toiminnassa havaittujen puutteiden ja 
epätasapainon korjaamiseksi.

Or. es

Tarkistus 243
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 33 kohta

Komission teksti Tarkistus

33. Lisäksi pyritään parantamaan edelleen 
tavaroiden ja palvelujen 
ympäristönsuojelullista tasoa EU:n 
markkinoilla niiden koko elinkaaren ajan 
toimenpiteillä, joilla lisätään ympäristön 
kannalta kestävien tuotteiden tarjontaa ja 

33. Joidenkin olemassa olevien 
tuotantoon ja kulutukseen liittyvien 
politiikan välineiden soveltamisala on 
rajallinen. Tarvitaan puitteet, jotka 
antavat asianmukaisia signaaleja 
tuottajille ja kuluttajille 
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saadaan aikaan kuluttajissa merkittävä 
muutos näiden tuotteiden kysynnän osalta.
Tämä saavutetaan käyttämällä 
tasapainoista yhdistelmää, jossa on mukana 
kuluttajille ja yrityksille, mukaan lukien 
pk-yritykset, suunnattuja kannustimia, 
markkinaperusteisia välineitä ja sääntöjä, 
joilla vähennetään niiden toimintojen ja 
tuotteiden ympäristövaikutuksia. Nykyistä 
tuotelainsäädäntöä, kuten ekologista 
suunnittelua ja energiamerkintöjä koskevat 
direktiivit sekä 
ympäristömerkkijärjestelmää koskeva 
asetus, tarkistetaan, jotta voidaan parantaa 
tuotteiden ympäristövaikutuksia sekä 
resurssitehokkuutta tuotteiden koko 
elinkaaren ajan, mikä varmistaa 
yhdenmukaisemmat puitteet kestävää 
tuotantoa ja kulutusta varten EU:ssa.

resurssitehokkuuden ja kierrätystalouden 
edistämisestä. Pyritään parantamaan 
edelleen tavaroiden ja palvelujen 
ympäristönsuojelullista tasoa EU:n 
markkinoilla niiden koko elinkaaren ajan 
toimenpiteillä, joilla lisätään ympäristön 
kannalta kestävien tuotteiden tarjontaa ja 
saadaan aikaan kuluttajissa merkittävä 
muutos näiden tuotteiden kysynnän osalta.
Tämä saavutetaan käyttämällä 
tasapainoista yhdistelmää, jossa on mukana 
kuluttajille ja yrityksille, mukaan lukien 
pk-yritykset, suunnattuja kannustimia, 
markkinaperusteisia välineitä ja sääntöjä, 
joilla vähennetään niiden toimintojen ja 
tuotteiden ympäristövaikutuksia.
Kuluttajien olisi saatava täsmällistä ja 
luotettavaa tietoa ostamistaan tuotteista, 
ympäristöväittämiin liittyvät tiedot 
mukaan lukien. Lisäksi olisi tuettava 
resurssitehokkaita liiketoimintamalleja, 
kuten tuotepalvelujärjestelmiä, tuotteiden 
leasing-vuokraus mukaan lukien. 
Nykyistä tuotelainsäädäntöä, kuten 
ekologista suunnittelua ja 
energiamerkintöjä koskevat direktiivit sekä 
ympäristömerkkijärjestelmää koskeva 
asetus, tarkistetaan, jotta voidaan parantaa 
tuotteiden ympäristövaikutuksia sekä 
resurssitehokkuutta tuotteiden koko 
elinkaaren ajan, ja käsitellä olemassa 
olevia säännöksiä käyttäen 
yhdenmukaisempia oikeudellisia puitteita
kestävää tuotantoa ja kulutusta varten 
EU:ssa. Näissä elinkaari-indikaattoreilla 
tuetuissa oikeudellisissa puitteissa 
käsiteltäisiin nykyisen kestävää kulutusta 
ja tuotantoa koskevan säännöstön 
pirstaleisuutta ja soveltamisalan 
rajoituksia ja tunnistettaisiin ja 
täytettäisiin politiikassa, kannustimissa ja 
lainsäädännössä esiintyviä puutteita sen 
varmistamiseksi, että tuotteiden 
ympäristövaikutuksia koskevat 
vähimmäisvaatimukset täyttyvät.

Or. en
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Tarkistus 244
Margrete Auken, Jo Leinen

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 33 kohta

Komission teksti Tarkistus

33. Lisäksi pyritään parantamaan edelleen 
tavaroiden ja palvelujen 
ympäristönsuojelullista tasoa EU:n 
markkinoilla niiden koko elinkaaren ajan 
toimenpiteillä, joilla lisätään ympäristön 
kannalta kestävien tuotteiden tarjontaa ja 
saadaan aikaan kuluttajissa merkittävä 
muutos näiden tuotteiden kysynnän osalta.
Tämä saavutetaan käyttämällä 
tasapainoista yhdistelmää, jossa on mukana 
kuluttajille ja yrityksille, mukaan lukien 
pk-yritykset, suunnattuja kannustimia, 
markkinaperusteisia välineitä ja sääntöjä, 
joilla vähennetään niiden toimintojen ja 
tuotteiden ympäristövaikutuksia. Nykyistä 
tuotelainsäädäntöä, kuten ekologista 
suunnittelua ja energiamerkintöjä koskevat 
direktiivit sekä 
ympäristömerkkijärjestelmää koskeva 
asetus, tarkistetaan, jotta voidaan parantaa 
tuotteiden ympäristövaikutuksia sekä 
resurssitehokkuutta tuotteiden koko 
elinkaaren ajan, mikä varmistaa 
yhdenmukaisemmat puitteet kestävää 
tuotantoa ja kulutusta varten EU:ssa.

33. Lisäksi pyritään parantamaan edelleen 
tavaroiden ja palvelujen 
ympäristönsuojelullista tasoa EU:n 
markkinoilla niiden koko elinkaaren ajan 
toimenpiteillä, joilla lisätään ympäristön 
kannalta kestävien tuotteiden tarjontaa ja 
saadaan aikaan kuluttajissa merkittävä 
muutos näiden tuotteiden kysynnän osalta, 
ja asetetaan tätä koskevia tavoitteita.
Tämä saavutetaan käyttämällä 
tasapainoista yhdistelmää, jossa on mukana 
kuluttajille ja yrityksille, mukaan lukien 
pk-yritykset, suunnattuja kannustimia, 
markkinaperusteisia välineitä ja sääntöjä, 
joilla vähennetään niiden toimintojen ja 
tuotteiden ympäristövaikutuksia. Nykyistä 
tuotelainsäädäntöä, kuten ekologista 
suunnittelua ja energiamerkintöjä koskevat 
direktiivit sekä 
ympäristömerkkijärjestelmää koskeva 
asetus, tarkistetaan, jotta voidaan parantaa 
tuotteiden ympäristövaikutuksia sekä 
resurssitehokkuutta tuotteiden koko 
elinkaaren ajan, mikä varmistaa 
yhdenmukaisemmat puitteet kestävää 
tuotantoa ja kulutusta varten EU:ssa ja 
siirtymisen kohti palauttavaa 
kierrätystaloutta. Tuottajan vastuuta 
vahvistetaan laajentamalla tiettyjen 
tuoteryhmien takuuaikoja. Jotta 
kuluttajille ja loppukäyttäjille annettaisiin 
luotettavaa tietoa, tuotteiden 
merkitsemiseen olisi käytettävä 
standardoitua menetelmää.

Or. en
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Tarkistus 245
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 34 kohta

Komission teksti Tarkistus

34. Koska 80 prosenttia kaikista tuotteisiin 
liittyvistä ympäristövaikutuksista 
määräytyy suunnitteluvaiheessa, EU:n 
politiikalla olisi varmistettava, että EU:n 
markkinoille saatetut ensisijaiset tuotteet 
ovat ”ekologisesti suunniteltuja” siten, että 
optimoidaan niiden resurssi- ja 
materiaalitehokkuus ja otetaan huomioon 
muun muassa kierrätettävyys, kierrätetty 
sisältö ja kestävyys. Näiden vaatimusten on 
oltava toteuttamiskelpoisia ja 
täytäntöönpanokelpoisia. Toimia on 
tehostettava EU:n ja jäsenvaltioiden 
tasolla, jotta voidaan poistaa 
ekoinnovoinnin esteet ja hyödyntää 
kokonaisuudessaan Euroopan 
ekoteollisuuden potentiaali sekä luoda 
edellytyksiä vihreille työpaikoille ja 
kasvulle.

34. Koska 80 prosenttia kaikista tuotteisiin 
liittyvistä ympäristövaikutuksista 
määräytyy suunnitteluvaiheessa, EU:n 
politiikalla olisi varmistettava, että EU:n 
markkinoille saatetut ensisijaiset tuotteet 
ovat ”ekologisesti suunniteltuja” siten, että 
optimoidaan niiden resurssi- ja 
materiaalitehokkuus ja otetaan huomioon 
muun muassa kestävyys, korjattavuus, 
uudelleen käytettävyys, kierrätettävyys,
kierrätetyn sisällön käyttö ja purkaminen.
Pitkällä aikavälillä tuotteiden ja niiden 
osien on oltava peräisin kestävistä 
lähteistä, niiden on oltava uudelleen 
käytettäviä ja täysin kierrätettäviä. Näiden 
vaatimusten on oltava toteuttamiskelpoisia 
ja täytäntöönpanokelpoisia. Toimia on 
tehostettava EU:n ja jäsenvaltioiden 
tasolla, jotta voidaan poistaa 
ekoinnovoinnin esteet, lisätä kuluttajille
annettavan tiedon määrää ja kuluttajien 
tietämystä ja hyödyntää 
kokonaisuudessaan Euroopan 
ekoteollisuuden potentiaali sekä luoda 
edellytyksiä vihreille työpaikoille ja 
kasvulle.

Or. en

Tarkistus 246
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 34 kohta
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Komission teksti Tarkistus

34. Koska 80 prosenttia kaikista tuotteisiin 
liittyvistä ympäristövaikutuksista 
määräytyy suunnitteluvaiheessa, EU:n 
politiikalla olisi varmistettava, että EU:n 
markkinoille saatetut ensisijaiset tuotteet 
ovat ”ekologisesti suunniteltuja” siten, 
että optimoidaan niiden resurssi- ja 
materiaalitehokkuus ja otetaan huomioon 
muun muassa kierrätettävyys, kierrätetty 
sisältö ja kestävyys. Näiden vaatimusten on 
oltava toteuttamiskelpoisia ja 
täytäntöönpanokelpoisia. Toimia on 
tehostettava EU:n ja jäsenvaltioiden 
tasolla, jotta voidaan poistaa 
ekoinnovoinnin esteet ja hyödyntää 
kokonaisuudessaan Euroopan 
ekoteollisuuden potentiaali sekä luoda 
edellytyksiä vihreille työpaikoille ja 
kasvulle.

34. Koska 80 prosenttia kaikista tuotteisiin 
liittyvistä ympäristövaikutuksista 
määräytyy suunnitteluvaiheessa, EU:n 
politiikalla olisi varmistettava, että EU:n 
markkinoille saatetut ensisijaiset tuotteet 
ovat ympäristöystävällisiä siten, että 
optimoidaan niiden resurssi- ja 
materiaalitehokkuus ja otetaan huomioon 
muun muassa kierrätettävyys, kierrätetty 
sisältö ja kestävyys. Näiden vaatimusten on 
oltava toteuttamiskelpoisia ja 
täytäntöönpanokelpoisia. Toimia on 
tehostettava EU:n ja jäsenvaltioiden 
tasolla, jotta voidaan poistaa 
ekoinnovoinnin esteet ja hyödyntää 
kokonaisuudessaan Euroopan 
ekoteollisuuden potentiaali sekä luoda 
edellytyksiä vihreille työpaikoille ja 
kasvulle.

Or. fr

Tarkistus 247
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 34 kohta

Komission teksti Tarkistus

34. Koska 80 prosenttia kaikista tuotteisiin 
liittyvistä ympäristövaikutuksista 
määräytyy suunnitteluvaiheessa, EU:n
politiikalla olisi varmistettava, että EU:n 
markkinoille saatetut ensisijaiset tuotteet 
ovat ”ekologisesti suunniteltuja” siten, että 
optimoidaan niiden resurssi- ja 
materiaalitehokkuus ja otetaan huomioon 
muun muassa kierrätettävyys, kierrätetty 
sisältö ja kestävyys. Näiden vaatimusten on 
oltava toteuttamiskelpoisia ja 
täytäntöönpanokelpoisia. Toimia on 
tehostettava EU:n ja jäsenvaltioiden 

34. Koska 80 prosenttia kaikista tuotteisiin 
liittyvistä ympäristövaikutuksista 
määräytyy suunnitteluvaiheessa, EU:n
politiikan olisi toimittava kannustimena 
sille, että EU:n markkinoille saatetut 
ensisijaiset tuotteet ovat ”ekologisesti 
suunniteltuja” siten, että optimoidaan 
niiden resurssi- ja materiaalitehokkuus ja 
otetaan huomioon muun muassa 
kierrätettävyys, kierrätetty sisältö ja 
kestävyys. Näiden vaatimusten on oltava 
toteuttamiskelpoisia ja 
täytäntöönpanokelpoisia. Toimia on 
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tasolla, jotta voidaan poistaa 
ekoinnovoinnin esteet ja hyödyntää 
kokonaisuudessaan Euroopan 
ekoteollisuuden potentiaali sekä luoda 
edellytyksiä vihreille työpaikoille ja 
kasvulle.

tehostettava EU:n ja jäsenvaltioiden 
tasolla, jotta voidaan poistaa
ekoinnovoinnin esteet ja hyödyntää 
kokonaisuudessaan Euroopan 
ekoteollisuuden potentiaali sekä luoda 
edellytyksiä vihreille työpaikoille ja 
kasvulle.

Or. it

Tarkistus 248
Ewald Stadler

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 34 kohta

Komission teksti Tarkistus

34. Koska 80 prosenttia kaikista tuotteisiin 
liittyvistä ympäristövaikutuksista 
määräytyy suunnitteluvaiheessa, EU:n 
politiikalla olisi varmistettava, että EU:n 
markkinoille saatetut ensisijaiset tuotteet 
ovat ”ekologisesti suunniteltuja” siten, että 
optimoidaan niiden resurssi- ja 
materiaalitehokkuus ja otetaan huomioon 
muun muassa kierrätettävyys, kierrätetty 
sisältö ja kestävyys. Näiden vaatimusten on 
oltava toteuttamiskelpoisia ja 
täytäntöönpanokelpoisia. Toimia on 
tehostettava EU:n ja jäsenvaltioiden 
tasolla, jotta voidaan poistaa 
ekoinnovoinnin esteet ja hyödyntää 
kokonaisuudessaan Euroopan 
ekoteollisuuden potentiaali sekä luoda 
edellytyksiä vihreille työpaikoille ja 
kasvulle.

34. Koska 80 prosenttia kaikista tuotteisiin 
liittyvistä ympäristövaikutuksista 
määräytyy suunnitteluvaiheessa, EU:n 
politiikalla olisi varmistettava, että EU:n 
markkinoille saatetut ensisijaiset tuotteet 
ovat ”ekologisesti suunniteltuja” siten, että 
optimoidaan niiden resurssi- ja 
materiaalitehokkuus ja otetaan huomioon 
muun muassa kierrätettävyys, kierrätetty 
sisältö ja kestävyys. Näiden vaatimusten on 
oltava toteuttamiskelpoisia ja 
täytäntöönpanokelpoisia. Toimia on 
tehostettava EU:n ja jäsenvaltioiden 
tasolla, jotta voidaan poistaa 
ekoinnovoinnin esteet ja hyödyntää 
kokonaisuudessaan Euroopan 
ekoteollisuuden potentiaali sekä luoda 
edellytyksiä vihreille työpaikoille ja 
kasvulle. Tällaiset toimenpiteet eivät saa 
kuitenkaan johtaa missään tapauksessa 
tuotteiden kieltämiseen. 

Or. de

Perustelu

Monet kuluttajat ymmärsivät väärin hehkulamppujen kiellon. Ympäristöä hyödyttävien 
tuotteiden tukeminen ja avustaminen vahingollisten tuotteiden vaihtoehtona on parempi keino 
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kuin pelkät kiellot.

Tarkistus 249
Ewald Stadler

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 35 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Myös teollisuus käyttää energiaa ja sillä on kulutuksen ympäristövaikutuksia. Selvennys 
vaikuttaa tarpeelliselta, sillä termiä "kulutus" ei käytetä yhtenäisesti EU:ssa.

Tarkistus 250
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 35 kohta

Komission teksti Tarkistus

35. Jotta voidaan luoda puitteet toimille, 
joilla parannetaan 
resurssitehokkuusnäkohtia

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

kasvihuonekaasupäästöjä ja energiaa 
pidemmälle, asetetaan tavoitteet 
kulutuksen yleisten ympäristövaikutusten 
vähentämiselle erityisesti elintarvikkeiden, 
asumisen ja liikenteen aloilla. Nämä ovat 
yhdessä syynä lähes 80 prosenttiin 
kulutuksen ympäristövaikutuksista. 
Rio+20-konferenssissa tunnustettiin, että 
on tarpeen vähentää huomattavasti 
sadonkorjuun jälkeistä ja muuta 
elintarvikkeiden hävikkiä ja tuhlausta koko 
ruokatuotantoketjussa. Komission olisi 
näin ollen esitettävä kattava strategia 
tarpeettoman elintarvikehävikin 
torjumiseksi ja aktiivisen tuen 
tarjoamiseksi jäsenvaltioille liiallisen 
jätteiden tuotannon estämiseksi.

Or. de

Tarkistus 251
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 35 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

35. Jotta voidaan luoda puitteet toimille, 
joilla parannetaan
resurssitehokkuusnäkökohtia
kasvihuonekaasupäästöjä ja energiaa 
pidemmälle, vuoteen 2015 mennessä on 
hyväksyttävä maankäytön jalanjäljen, 
vesijalanjäljen, materiaalijalanjäljen sekä 
hiilijalanjäljen mittaaminen ja jalanjälkiä 
koskevat tavoitteet. Ainakin yksi näistä 
indikaattoreista olisi sisällytettävä 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon vuoteen 
2015 mennessä. Lisäksi asetetaan 
tavoitteet kulutuksen yleisten 
ympäristövaikutusten vähentämiselle 
erityisesti elintarvikkeiden, asumisen ja 
liikenteen aloilla. Nämä ovat yhdessä 
syynä lähes 80 prosenttiin kulutuksen 
ympäristövaikutuksista. Rio+20-
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konferenssissa tunnustettiin, että on tarpeen 
vähentää huomattavasti sadonkorjuun 
jälkeistä ja muuta elintarvikkeiden 
hävikkiä ja tuhlausta koko 
ruokatuotantoketjussa.

Or. en

Tarkistus 252
Dan Jørgensen

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 35 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

35 a. Ihmisten syötäväksi soveltuvan 
viljan syöttäminen tuotantoeläimille ei ole 
resurssitehokasta, sillä suuri osa viljan 
ravintoarvosta häviää kasviaineksen 
muuntautuessa eläinainekseksi. Tämä on 
sekä näiden satojen että niiden tuotantoon 
käytetyn maaperän, veden ja energian 
tuhlaavaa käyttöä. 

Or. en

Tarkistus 253
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 36 kohta

Komission teksti Tarkistus

36. Sen lisäksi, että on asetettu ympäristöä 
säästäviä julkisia hankintoja koskevia 
pakollisia vaatimuksia tietyille 
tuoteryhmille, useimmat jäsenvaltiot ovat 
toteuttaneet vapaaehtoisia 
toimintasuunnitelmia ja monet ovat 
asettaneet tavoitteita tiettyjä tuoteryhmiä 
varten. Hallinnon kaikilla tasoilla on 
kuitenkin vielä paljon varaa vähentää 

36. Sen lisäksi, että on asetettu ympäristöä 
säästäviä julkisia hankintoja koskevia 
pakollisia vaatimuksia tietyille 
tuoteryhmille, useimmat jäsenvaltiot ovat 
toteuttaneet vapaaehtoisia 
toimintasuunnitelmia ja monet ovat 
asettaneet tavoitteita tiettyjä tuoteryhmiä 
varten. Hallinnon kaikilla tasoilla on 
kuitenkin vielä paljon varaa vähentää 
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ympäristövaikutuksia ostopäätösten kautta.
Jäsenvaltioiden ja alueiden olisi 
toteutettava lisätoimia saavuttaakseen 
tavoite siitä, että ympäristöä säästävien 
julkisten hankintojen perusteita sovelletaan 
vähintään 50 prosenttiin julkisista 
tarjouskilpailuista. Komissio arvioi 
mahdollisuutta antaa lisää alakohtaista 
lainsäädäntöä, jolla vahvistetaan pakolliset 
säännöt ympäristöä säästäville julkisille 
hankinnoille myös muissa tuoteluokissa.

ympäristövaikutuksia ostopäätösten kautta.
Jäsenvaltioiden ja alueiden olisi 
toteutettava lisätoimia saavuttaakseen 
tavoite siitä, että ympäristöä säästävien 
julkisten hankintojen perusteita sovelletaan 
vähintään 50 prosenttiin julkisista 
tarjouskilpailuista. Komissio antaa lisää 
alakohtaista lainsäädäntöä, jolla 
vahvistetaan pakolliset säännöt ympäristöä 
säästäville julkisille hankinnoille myös 
muissa tuoteluokissa.

Or. en

Tarkistus 254
João Ferreira

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 36 kohta

Komission teksti Tarkistus

36. Sen lisäksi, että on asetettu ympäristöä 
säästäviä julkisia hankintoja koskevia 
pakollisia vaatimuksia tietyille 
tuoteryhmille, useimmat jäsenvaltiot ovat 
toteuttaneet vapaaehtoisia 
toimintasuunnitelmia ja monet ovat 
asettaneet tavoitteita tiettyjä tuoteryhmiä 
varten. Hallinnon kaikilla tasoilla on 
kuitenkin vielä paljon varaa vähentää 
ympäristövaikutuksia ostopäätösten kautta.
Jäsenvaltioiden ja alueiden olisi 
toteutettava lisätoimia saavuttaakseen
tavoite siitä, että ympäristöä säästävien 
julkisten hankintojen perusteita sovelletaan 
vähintään 50 prosenttiin julkisista 
tarjouskilpailuista. Komissio arvioi 
mahdollisuutta antaa lisää alakohtaista 
lainsäädäntöä, jolla vahvistetaan 
pakolliset säännöt ympäristöä säästäville 
julkisille hankinnoille myös muissa 
tuoteluokissa.

36. Sen lisäksi, että on asetettu ympäristöä 
säästäviä julkisia hankintoja koskevia 
pakollisia vaatimuksia tietyille 
tuoteryhmille, useimmat jäsenvaltiot ovat 
toteuttaneet vapaaehtoisia 
toimintasuunnitelmia ja monet ovat 
asettaneet tavoitteita tiettyjä tuoteryhmiä 
varten. Hallinnon kaikilla tasoilla on 
kuitenkin vielä paljon varaa vähentää 
ympäristövaikutuksia ostopäätösten kautta.
Jäsenvaltioiden ja alueiden olisi 
toteutettava lisätoimia saavuttaakseen 
tavoite siitä, että ympäristöä säästävien 
julkisten hankintojen perusteita sovelletaan 
vähintään 50 prosenttiin julkisista 
tarjouskilpailuista. Komissio arvioi 
mahdollisuutta ottaa käyttöön alakohtaisia 
standardeja, joilla edistetään ympäristöä
säästäviä julkisia hankintoja myös muissa 
tuoteluokissa.

Or. pt
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Tarkistus 255
Dan Jørgensen

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 36 kohta

Komission teksti Tarkistus

36. Sen lisäksi, että on asetettu ympäristöä 
säästäviä julkisia hankintoja koskevia 
pakollisia vaatimuksia tietyille 
tuoteryhmille, useimmat jäsenvaltiot ovat 
toteuttaneet vapaaehtoisia 
toimintasuunnitelmia ja monet ovat 
asettaneet tavoitteita tiettyjä tuoteryhmiä 
varten. Hallinnon kaikilla tasoilla on 
kuitenkin vielä paljon varaa vähentää 
ympäristövaikutuksia ostopäätösten kautta. 
Jäsenvaltioiden ja alueiden olisi 
toteutettava lisätoimia saavuttaakseen 
tavoite siitä, että ympäristöä säästävien 
julkisten hankintojen perusteita sovelletaan 
vähintään 50 prosenttiin julkisista 
tarjouskilpailuista. Komissio arvioi 
mahdollisuutta antaa lisää alakohtaista 
lainsäädäntöä, jolla vahvistetaan pakolliset 
säännöt ympäristöä säästäville julkisille 
hankinnoille myös muissa tuoteluokissa.

36. Sen lisäksi, että on asetettu ympäristöä 
säästäviä julkisia hankintoja koskevia 
pakollisia vaatimuksia tietyille 
tuoteryhmille, useimmat jäsenvaltiot ovat 
toteuttaneet vapaaehtoisia 
toimintasuunnitelmia ja monet ovat 
asettaneet tavoitteita tiettyjä tuoteryhmiä 
varten. Hallinnon kaikilla tasoilla on 
kuitenkin vielä paljon varaa vähentää 
ympäristövaikutuksia ostopäätösten kautta. 
Jäsenvaltioiden ja alueiden olisi 
toteutettava lisätoimia saavuttaakseen 
tavoite siitä, että ympäristöä säästävien 
julkisten hankintojen perusteita sovelletaan 
vähintään 50 prosenttiin julkisista 
tarjouskilpailuista. Komissio arvioi 
mahdollisuutta antaa lisää alakohtaista 
lainsäädäntöä, jolla vahvistetaan pakolliset 
säännöt ympäristöä säästäville julkisille 
hankinnoille myös muissa tuoteluokissa, 
mukaan luettuina elintarvikkeissa. 

Or. en

Tarkistus 256
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 36 kohta

Komission teksti Tarkistus

36. Sen lisäksi, että on asetettu ympäristöä 
säästäviä julkisia hankintoja koskevia 
pakollisia vaatimuksia tietyille 
tuoteryhmille, useimmat jäsenvaltiot ovat 

36. Sen lisäksi, että on asetettu ympäristöä 
säästäviä julkisia hankintoja koskevia 
pakollisia vaatimuksia tietyille 
tuoteryhmille, useimmat jäsenvaltiot ovat 
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toteuttaneet vapaaehtoisia 
toimintasuunnitelmia ja monet ovat 
asettaneet tavoitteita tiettyjä tuoteryhmiä 
varten. Hallinnon kaikilla tasoilla on 
kuitenkin vielä paljon varaa vähentää 
ympäristövaikutuksia ostopäätösten kautta. 
Jäsenvaltioiden ja alueiden olisi 
toteutettava lisätoimia saavuttaakseen 
tavoite siitä, että ympäristöä säästävien 
julkisten hankintojen perusteita sovelletaan 
vähintään 50 prosenttiin julkisista 
tarjouskilpailuista. Komissio arvioi 
mahdollisuutta antaa lisää alakohtaista 
lainsäädäntöä, jolla vahvistetaan pakolliset 
säännöt ympäristöä säästäville julkisille 
hankinnoille myös muissa tuoteluokissa.

toteuttaneet vapaaehtoisia 
toimintasuunnitelmia ja monet ovat 
asettaneet tavoitteita tiettyjä tuoteryhmiä 
varten. Hallinnon kaikilla tasoilla on 
kuitenkin vielä paljon varaa vähentää 
ympäristövaikutuksia ostopäätösten kautta. 
Jäsenvaltioiden ja alueiden olisi 
toteutettava lisätoimia saavuttaakseen 
tavoite siitä, että ympäristöä säästävien 
julkisten hankintojen perusteita sovelletaan 
Euroopan unionissa vähintään 50 
prosenttiin julkisista tarjouskilpailuista. 
Komissio arvioi mahdollisuutta antaa lisää 
alakohtaista lainsäädäntöä, jolla 
vahvistetaan pakolliset säännöt ympäristöä 
säästäville julkisille hankinnoille myös 
muissa tuoteluokissa.

Or. en

Tarkistus 257
João Ferreira

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 37 kohta

Komission teksti Tarkistus

37. EU:ssa on vielä runsaasti potentiaalia 
parantaa jätehuoltoa, jotta voidaan parantaa 
resurssien käyttöä, avata uusi 
markkinoita, luoda uusia työpaikkoja ja 
vähentää riippuvuutta raaka-aineiden 
tuonnista siten, että samalla vähennetään 
vaikutuksia ympäristöön. EU:ssa syntyy 
vuosittain 2,7 miljardia tonnia jätettä, josta 
98 miljoonaa tonnia on vaarallista.
Keskimäärin ainoastaan 40 prosenttia 
kiinteästä jätteestä käytetään uudelleen tai 
kierrätetään. Loppuosa menee 
kaatopaikalle tai poltettavaksi. Joissakin 
jäsenvaltioissa yli 70 prosenttia jätteestä 
kierrätetään, mikä osoittaa, miten jätettä
voidaan käyttää yhtenä EU:n tärkeimmistä 
resursseista. Samanaikaisesti monissa 
jäsenvaltioissa kaatopaikalle viedään yli 75 

37. EU:ssa on vielä runsaasti potentiaalia 
parantaa julkista jätehuoltoa, jotta voidaan 
parantaa resurssien käyttöä, luoda uusia 
työpaikkoja ja vähentää riippuvuutta raaka-
aineiden tuonnista siten, että samalla 
vähennetään vaikutuksia ympäristöön.
EU:ssa syntyy vuosittain 2,7 miljardia 
tonnia jätettä, josta 98 miljoonaa tonnia on 
vaarallista. Keskimäärin ainoastaan 40 
prosenttia kiinteästä jätteestä käytetään 
uudelleen tai kierrätetään. Loppuosa menee 
kaatopaikalle tai poltettavaksi. Joissakin 
jäsenvaltioissa yli 70 prosenttia jätteestä 
kierrätetään, mikä osoittaa, miten jätettä
voitaisiin käyttää EU:n uusioraaka-aineen 
lähteenä, joka korvaisi ensisijaisen 
tuotannon tai täydentäisi sitä.
Samanaikaisesti monissa jäsenvaltioissa 
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prosenttia yhdyskuntajätteestä. kaatopaikalle viedään yli 75 prosenttia 
yhdyskuntajätteestä.

Or. pt

Tarkistus 258
Gilles Pargneaux

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 37 kohta

Komission teksti Tarkistus

37. EU:ssa on vielä runsaasti potentiaalia 
parantaa jätehuoltoa, jotta voidaan parantaa 
resurssien käyttöä, avata uusi markkinoita, 
luoda uusia työpaikkoja ja vähentää 
riippuvuutta raaka-aineiden tuonnista siten, 
että samalla vähennetään vaikutuksia 
ympäristöön. EU:ssa syntyy vuosittain 2,7 
miljardia tonnia jätettä, josta 98 miljoonaa 
tonnia on vaarallista. Keskimäärin 
ainoastaan 40 prosenttia kiinteästä jätteestä 
käytetään uudelleen tai kierrätetään. 
Loppuosa menee kaatopaikalle tai 
poltettavaksi. Joissakin jäsenvaltioissa yli 
70 prosenttia jätteestä kierrätetään, mikä 
osoittaa, miten jätettä voidaan käyttää 
yhtenä EU:n tärkeimmistä resursseista. 
Samanaikaisesti monissa jäsenvaltioissa 
kaatopaikalle viedään yli 75 prosenttia 
yhdyskuntajätteestä.

37. EU:ssa on vielä runsaasti potentiaalia 
parantaa jätehuoltoa, jotta voidaan parantaa 
resurssien käyttöä, avata uusi markkinoita, 
luoda uusia työpaikkoja ja vähentää 
riippuvuutta raaka-aineiden tuonnista siten, 
että samalla vähennetään vaikutuksia 
ympäristöön. EU:ssa syntyy vuosittain 2,7 
miljardia tonnia jätettä, josta 98 miljoonaa 
tonnia on vaarallista. Keskimäärin 
ainoastaan 40 prosenttia kiinteästä jätteestä 
käytetään uudelleen tai kierrätetään.
Nestemäisestä jätteestä ei ole saatavilla 
luotettavia lukuja, mutta kierrätetyn 
jätteen osuus on selvästikin hyvin pieni. 
Loppuosa menee kaatopaikalle tai 
poltettavaksi. Joissakin jäsenvaltioissa yli 
70 prosenttia jätteestä kierrätetään, mikä 
osoittaa, miten jätettä voidaan käyttää 
yhtenä EU:n tärkeimmistä resursseista. 
Samanaikaisesti monissa jäsenvaltioissa 
kaatopaikalle viedään yli 75 prosenttia 
yhdyskuntajätteestä.

Or. fr

Tarkistus 259
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 37 kohta
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Komission teksti Tarkistus

37. EU:ssa on vielä runsaasti potentiaalia 
parantaa jätehuoltoa, jotta voidaan parantaa 
resurssien käyttöä, avata uusi markkinoita, 
luoda uusia työpaikkoja ja vähentää 
riippuvuutta raaka-aineiden tuonnista siten, 
että samalla vähennetään vaikutuksia 
ympäristöön. EU:ssa syntyy vuosittain 2,7 
miljardia tonnia jätettä, josta 98 miljoonaa 
tonnia on vaarallista. Keskimäärin 
ainoastaan 40 prosenttia kiinteästä jätteestä
käytetään uudelleen tai kierrätetään.
Loppuosa menee kaatopaikalle tai 
poltettavaksi. Joissakin jäsenvaltioissa yli 
70 prosenttia jätteestä kierrätetään, mikä 
osoittaa, miten jätettä voidaan käyttää 
yhtenä EU:n tärkeimmistä resursseista.
Samanaikaisesti monissa jäsenvaltioissa 
kaatopaikalle viedään yli 75 prosenttia 
yhdyskuntajätteestä.

37. EU:ssa on vielä runsaasti potentiaalia 
parantaa jätehuoltoa, jotta voidaan parantaa 
resurssien käyttöä, avata uusi markkinoita, 
luoda uusia työpaikkoja ja vähentää 
riippuvuutta raaka-aineiden tuonnista siten, 
että samalla vähennetään vaikutuksia 
ympäristöön. EU:ssa syntyy vuosittain 2,7 
miljardia tonnia jätettä, josta 98 miljoonaa 
tonnia on vaarallista. Keskimäärin 
ainoastaan 40 prosenttia kiinteästä jätteestä
käsitellään uudelleen käyttöä varten tai 
kierrätetään. Loppuosa menee 
kaatopaikalle tai poltettavaksi. Joissakin 
jäsenvaltioissa yli 70 prosenttia
yhdyskuntajätteestä kierrätetään, mikä 
osoittaa, miten jätettä voidaan käyttää 
yhtenä EU:n tärkeimmistä resursseista.
Samanaikaisesti monissa jäsenvaltioissa 
kaatopaikalle viedään yli 75 prosenttia 
yhdyskuntajätteestä.

Or. en

Tarkistus 260
Matthias Groote

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 37 kohta

Komission teksti Tarkistus

37. EU:ssa on vielä runsaasti potentiaalia 
parantaa jätehuoltoa, jotta voidaan parantaa 
resurssien käyttöä, avata uusi markkinoita, 
luoda uusia työpaikkoja ja vähentää 
riippuvuutta raaka-aineiden tuonnista siten, 
että samalla vähennetään vaikutuksia 
ympäristöön. EU:ssa syntyy vuosittain 2,7 
miljardia tonnia jätettä, josta 98 miljoonaa 
tonnia on vaarallista. Keskimäärin 
ainoastaan 40 prosenttia kiinteästä jätteestä 
käytetään uudelleen tai kierrätetään. 
Loppuosa menee kaatopaikalle tai 

37. EU:ssa on vielä runsaasti potentiaalia 
parantaa jätehuoltoa, jotta voidaan parantaa 
resurssien käyttöä, avata uusi markkinoita, 
luoda uusia työpaikkoja ja vähentää 
riippuvuutta raaka-aineiden tuonnista siten, 
että samalla vähennetään vaikutuksia 
ympäristöön. EU:ssa syntyy vuosittain 2,7 
miljardia tonnia jätettä, josta 98 miljoonaa 
tonnia on vaarallista. Keskimäärin 
ainoastaan 40 prosenttia kiinteästä jätteestä 
käytetään uudelleen tai kierrätetään. 
Loppuosa menee kaatopaikalle tai 
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poltettavaksi. Joissakin jäsenvaltioissa yli 
70 prosenttia jätteestä kierrätetään, mikä 
osoittaa, miten jätettä voidaan käyttää 
yhtenä EU:n tärkeimmistä resursseista. 
Samanaikaisesti monissa jäsenvaltioissa 
kaatopaikalle viedään yli 75 prosenttia 
yhdyskuntajätteestä.

poltettavaksi. Jätehierarkian mukaan 
polttaminen ja kaatopaikalle vieminen 
ovat viimeisiä vaihtoehtoja jätehuollossa. 
Kaikissa tilanteissa ensisijaisina 
vaihtoehtoina on pidettävä jätteen 
muodostumisen ehkäisemistä, 
uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Joissakin 
jäsenvaltioissa yli 70 prosenttia jätteestä 
kierrätetään, mikä osoittaa, miten jätettä 
voidaan käyttää yhtenä EU:n tärkeimmistä 
resursseista. Samanaikaisesti monissa 
jäsenvaltioissa kaatopaikalle viedään yli 75 
prosenttia yhdyskuntajätteestä.

Or. de

Tarkistus 261
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 37 kohta

Komission teksti Tarkistus

37. EU:ssa on vielä runsaasti potentiaalia 
parantaa jätehuoltoa, jotta voidaan parantaa 
resurssien käyttöä, avata uusi markkinoita, 
luoda uusia työpaikkoja ja vähentää 
riippuvuutta raaka-aineiden tuonnista siten, 
että samalla vähennetään vaikutuksia 
ympäristöön. EU:ssa syntyy vuosittain 2,7 
miljardia tonnia jätettä, josta 98 miljoonaa 
tonnia on vaarallista. Keskimäärin 
ainoastaan 40 prosenttia kiinteästä jätteestä 
käytetään uudelleen tai kierrätetään. 
Loppuosa menee kaatopaikalle tai 
poltettavaksi. Joissakin jäsenvaltioissa yli 
70 prosenttia jätteestä kierrätetään, mikä 
osoittaa, miten jätettä voidaan käyttää 
yhtenä EU:n tärkeimmistä resursseista. 
Samanaikaisesti monissa jäsenvaltioissa 
kaatopaikalle viedään yli 75 prosenttia 
yhdyskuntajätteestä.

37. EU:ssa on vielä runsaasti potentiaalia 
parantaa jätehuoltoa, jotta voidaan parantaa 
resurssien ja uusioraaka-aineiden käyttöä, 
avata uusi markkinoita, luoda uusia 
työpaikkoja ja vähentää riippuvuutta raaka-
aineiden tuonnista siten, että samalla 
vähennetään vaikutuksia ympäristöön. 
EU:ssa syntyy vuosittain 2,7 miljardia 
tonnia jätettä, josta 98 miljoonaa tonnia on 
vaarallista. Keskimäärin ainoastaan 40 
prosenttia kiinteästä jätteestä käytetään 
uudelleen tai kierrätetään. Loppuosa menee 
kaatopaikalle tai poltettavaksi. Joissakin 
jäsenvaltioissa yli 70 prosenttia jätteestä 
kierrätetään, mikä osoittaa, miten jätettä 
voidaan käyttää yhtenä EU:n tärkeimmistä 
resursseista. Samanaikaisesti monissa 
jäsenvaltioissa kaatopaikalle viedään yli 75 
prosenttia yhdyskuntajätteestä.

Or. en
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Tarkistus 262
Kārlis Šadurskis

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 38 kohta

Komission teksti Tarkistus

38. Jätteen käyttö resurssina, mitä 
resurssitehokkuutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa vaaditaan, 
edellyttää, että kaikkialla EU:ssa 
sovelletaan täysimääräisesti EU:n 
jätelainsäädäntöä, joka perustuu tiukasti 
jätehierarkiaan ja kattaa erityyppiset jätteet.
Lisätoimet ovat tarpeen, jotta voidaan 
vähentää jätteiden tuotantoa asukasta 
kohden absoluuttisesti, käyttää energian 
hyödyntämisessä vain kierrätettäväksi 
kelpaamattomia materiaaleja, lopettaa 
vähitellen jätteen sijoittaminen 
kaatopaikoille, varmistaa korkeatasoinen 
kierrätys ja kehittää uusioraaka-aineiden 
markkinoita. Vaarallisia jätteitä on 
hallittava siten, että minimoidaan 
merkittävät haittavaikutukset ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle, kuten Rio+20-
huippukokouksessa sovittiin. Tämän 
saavuttamiseksi eri puolilla EU:ta olisi 
aiempaa järjestelmällisemmin sovellettava 
markkinapohjaisia välineitä, jotka 
suosivat jätteen ehkäisemistä, kierrätystä 
ja uudelleenkäyttöä. Kierrätystoiminnan 
esteet EU:n sisämarkkinoilla olisi 
poistettava, ja olemassa olevia jätteen 
syntymisen ehkäisemisen, 
uudelleenkäytön, kierrätyksen, 
hyödyntämisen ja kaatopaikoille 
sijoittamisen vähentämistä koskevia 
tavoitteita olisi arvioitava uudelleen siten, 
että siirrytään kohti kierrätystaloutta, 
jossa sovelletaan resurssien porrastettua 
käyttöä ja vähennetään jäännösjätteen 
määrä lähelle nollaa.

38. Jätteen käyttö resurssina, mitä
resurssitehokkuutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa vaaditaan, 
edellyttää, että kaikkialla EU:ssa 
sovelletaan täysimääräisesti EU:n 
jätelainsäädäntöä, joka perustuu tiukasti 
jätehierarkiaan ja kattaa erityyppiset jätteet.
Lisätoimet, mukaan lukien jätteen 
muodostumisen ehkäiseminen, ovat 
tarpeen, jotta voidaan vähentää jätteiden 
tuotantoa, siirtyä asteittain 
loppukäsittelystä kierrätettäviin ja 
kompostoitaviin jätteisiin, laatia 
suunnitelmat infrastruktuurien 
kehittämiseksi kierrätystä ja 
hyödyntämistä varten, varmistaa 
korkeatasoinen kierrätys ja kehittää 
uusioraaka-aineiden markkinoita. 
Vaarallisia jätteitä on hallittava siten, että 
minimoidaan merkittävät haittavaikutukset 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle, kuten 
Rio+20-huippukokouksessa sovittiin.

Or. en
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Tarkistus 263
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 38 kohta

Komission teksti Tarkistus

38. Jätteen käyttö resurssina, mitä 
resurssitehokkuutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa vaaditaan, 
edellyttää, että kaikkialla EU:ssa 
sovelletaan täysimääräisesti EU:n 
jätelainsäädäntöä, joka perustuu tiukasti 
jätehierarkiaan ja kattaa erityyppiset jätteet.
Lisätoimet ovat tarpeen, jotta voidaan
vähentää jätteiden tuotantoa asukasta 
kohden absoluuttisesti, käyttää energian 
hyödyntämisessä vain kierrätettäväksi 
kelpaamattomia materiaaleja, lopettaa 
vähitellen jätteen sijoittaminen 
kaatopaikoille, varmistaa korkeatasoinen 
kierrätys ja kehittää uusioraaka-aineiden 
markkinoita. Vaarallisia jätteitä on 
hallittava siten, että minimoidaan 
merkittävät haittavaikutukset ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle, kuten Rio+20-
huippukokouksessa sovittiin. Tämän 
saavuttamiseksi eri puolilla EU:ta olisi 
aiempaa järjestelmällisemmin sovellettava 
markkinapohjaisia välineitä, jotka suosivat 
jätteen ehkäisemistä, kierrätystä ja 
uudelleenkäyttöä. Kierrätystoiminnan 
esteet EU:n sisämarkkinoilla olisi 
poistettava, ja olemassa olevia jätteen 
syntymisen ehkäisemisen, 
uudelleenkäytön, kierrätyksen, 
hyödyntämisen ja kaatopaikoille 
sijoittamisen vähentämistä koskevia
tavoitteita olisi arvioitava uudelleen siten, 
että siirrytään kohti kierrätystaloutta, jossa 
sovelletaan resurssien porrastettua käyttöä 
ja vähennetään jäännösjätteen määrä 
lähelle nollaa.

38. Jätteen käyttö resurssina, mitä 
resurssitehokkuutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa vaaditaan, 
edellyttää, että kaikkialla EU:ssa 
sovelletaan täysimääräisesti EU:n 
jätelainsäädäntöä, joka perustuu tiukasti 
jätehierarkiaan ja kattaa erityyppiset jätteet.
Lisätoimet ovat tarpeen, jotta voidaan 
käyttää energian hyödyntämisessä vain 
kierrätettäväksi kelpaamattomia ja muita 
kuin biohajoavia materiaaleja, lopettaa 
vähitellen jätteen sijoittaminen 
kaatopaikoille, varmistaa korkeatasoinen 
kierrätys ja kehittää uusioraaka-aineiden 
markkinoita. Vaarallisia jätteitä on 
hallittava siten, että minimoidaan 
merkittävät haittavaikutukset ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle, kuten Rio+20-
huippukokouksessa sovittiin. Tämän 
saavuttamiseksi eri puolilla EU:ta olisi 
aiempaa järjestelmällisemmin sovellettava 
markkinapohjaisia välineitä, jotka
vastaavat viisiportaista jätehierarkiaa.
Kierrätystoiminnan esteet EU:n 
sisämarkkinoilla olisi poistettava, ja 
olemassa olevia jätteen syntymisen 
ehkäisemisen, uudelleenkäytön, 
kierrätyksen, hyödyntämisen ja 
kaatopaikoille sijoittamisen vähentämistä 
koskevia aikataulutavoitteita olisi 
arvioitava uudelleen siten, että siirrytään 
kohti kierrätystaloutta, jossa sovelletaan 
resurssien porrastettua käyttöä ja 
vähennetään jäännösjätteen määrä lähelle 
nollaa.

Or. de
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Tarkistus 264
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 38 kohta

Komission teksti Tarkistus

38. Jätteen käyttö resurssina, mitä 
resurssitehokkuutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa vaaditaan, 
edellyttää, että kaikkialla EU:ssa 
sovelletaan täysimääräisesti EU:n 
jätelainsäädäntöä, joka perustuu tiukasti 
jätehierarkiaan ja kattaa erityyppiset jätteet.
Lisätoimet ovat tarpeen, jotta voidaan 
vähentää jätteiden tuotantoa asukasta 
kohden absoluuttisesti, käyttää energian 
hyödyntämisessä vain kierrätettäväksi 
kelpaamattomia materiaaleja, lopettaa 
vähitellen jätteen sijoittaminen 
kaatopaikoille, varmistaa korkeatasoinen 
kierrätys ja kehittää uusioraaka-aineiden 
markkinoita. Vaarallisia jätteitä on 
hallittava siten, että minimoidaan 
merkittävät haittavaikutukset ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle, kuten Rio+20-
huippukokouksessa sovittiin. Tämän 
saavuttamiseksi eri puolilla EU:ta olisi 
aiempaa järjestelmällisemmin sovellettava 
markkinapohjaisia välineitä, jotka suosivat 
jätteen ehkäisemistä, kierrätystä ja 
uudelleenkäyttöä. Kierrätystoiminnan 
esteet EU:n sisämarkkinoilla olisi 
poistettava, ja olemassa olevia jätteen 
syntymisen ehkäisemisen, 
uudelleenkäytön, kierrätyksen, 
hyödyntämisen ja kaatopaikoille 
sijoittamisen vähentämistä koskevia 
tavoitteita olisi arvioitava uudelleen siten, 
että siirrytään kohti kierrätystaloutta, jossa 
sovelletaan resurssien porrastettua käyttöä 
ja vähennetään jäännösjätteen määrä 
lähelle nollaa.

38. Jätteen käyttö resurssina, mitä 
resurssitehokkuutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa vaaditaan, 
edellyttää, että kaikkialla EU:ssa 
sovelletaan täysimääräisesti EU:n 
jätelainsäädäntöä, joka perustuu tiukasti 
jätehierarkiaan ja kattaa erityyppiset jätteet.
Lisätoimet ovat tarpeen, jotta voidaan 
vähentää kansallista jätteiden tuotantoa
bruttokansantuloon suhteutettuna, 
varmistaa korkeatasoinen kierrätys ja 
kehittää uusioraaka-aineiden markkinoita.
Vaarallisia jätteitä on hallittava siten, että 
minimoidaan merkittävät haittavaikutukset 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle, kuten 
Rio+20-huippukokouksessa sovittiin.
Tämän saavuttamiseksi eri puolilla EU:ta 
olisi aiempaa järjestelmällisemmin 
sovellettava markkinapohjaisia välineitä, 
jotka suosivat jätteen ehkäisemistä, 
kierrätystä ja uudelleenkäyttöä.
Kierrätystoiminnan esteet EU:n 
sisämarkkinoilla olisi poistettava, ja 
olemassa olevia jätteen syntymisen 
ehkäisemisen, uudelleenkäytön, 
kierrätyksen, hyödyntämisen ja 
kaatopaikoille sijoittamisen vähentämistä 
koskevia tavoitteita olisi arvioitava 
uudelleen siten, että siirrytään kohti 
kierrätystaloutta, jossa sovelletaan 
resurssien porrastettua käyttöä ja 
vähennetään jäännösjätteen määrä lähelle 
nollaa.

Or. it
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Perustelu

Kaatopaikoista luopuminen vuoteen 2020 mennessä on epärealistista.

Tarkistus 265
João Ferreira, Sabine Wils

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 38 kohta

Komission teksti Tarkistus

38. Jätteen käyttö resurssina, mitä 
resurssitehokkuutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa vaaditaan, 
edellyttää, että kaikkialla EU:ssa 
sovelletaan täysimääräisesti EU:n 
jätelainsäädäntöä, joka perustuu tiukasti 
jätehierarkiaan ja kattaa erityyppiset jätteet.
Lisätoimet ovat tarpeen, jotta voidaan 
vähentää jätteiden tuotantoa asukasta 
kohden absoluuttisesti, käyttää energian 
hyödyntämisessä vain kierrätettäväksi 
kelpaamattomia materiaaleja, lopettaa 
vähitellen jätteen sijoittaminen 
kaatopaikoille, varmistaa korkeatasoinen 
kierrätys ja kehittää uusioraaka-aineiden 
markkinoita. Vaarallisia jätteitä on 
hallittava siten, että minimoidaan 
merkittävät haittavaikutukset ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle, kuten Rio+20-
huippukokouksessa sovittiin. Tämän 
saavuttamiseksi eri puolilla EU:ta olisi 
aiempaa järjestelmällisemmin sovellettava
markkinapohjaisia välineitä, jotka 
suosivat jätteen ehkäisemistä, kierrätystä ja 
uudelleenkäyttöä. Kierrätystoiminnan 
esteet EU:n sisämarkkinoilla olisi 
poistettava, ja olemassa olevia jätteen 
syntymisen ehkäisemisen, 
uudelleenkäytön, kierrätyksen, 
hyödyntämisen ja kaatopaikoille 
sijoittamisen vähentämistä koskevia 
tavoitteita olisi arvioitava uudelleen siten, 
että siirrytään kohti kierrätystaloutta, jossa 
sovelletaan resurssien porrastettua käyttöä 

38. Jätteen käyttö resurssina, mitä 
resurssitehokkuutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa vaaditaan, 
edellyttää, että kaikkialla EU:ssa 
sovelletaan täysimääräisesti EU:n 
jätelainsäädäntöä, joka perustuu tiukasti 
jätehierarkiaan ja kattaa erityyppiset jätteet.
Lisätoimet ovat tarpeen, jotta voidaan 
vähentää jätteiden tuotantoa asukasta 
kohden absoluuttisesti, käyttää energian 
hyödyntämisessä vain kierrätettäväksi 
kelpaamattomia materiaaleja, lopettaa 
vähitellen jätteen sijoittaminen 
kaatopaikoille, varmistaa korkeatasoinen 
kierrätys ja kehittää uusioraaka-aineiden 
markkinoita. Vaarallisia jätteitä on 
hallittava siten, että minimoidaan 
merkittävät haittavaikutukset ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle, kuten Rio+20-
huippukokouksessa sovittiin. Tämän 
saavuttamiseksi eri puolilla EU:ta olisi 
aiempaa järjestelmällisemmin sovellettava
oikeudellisia ja taloudellisia kannustimia, 
jotka suosivat jätteen ehkäisemistä, 
kierrätystä ja uudelleenkäyttöä. Olemassa 
olevia jätteen syntymisen ehkäisemisen, 
uudelleenkäytön, kierrätyksen, 
hyödyntämisen ja kaatopaikoille 
sijoittamisen vähentämistä koskevia 
tavoitteita olisi arvioitava uudelleen siten, 
että siirrytään kohti kierrätystaloutta, jossa 
sovelletaan resurssien porrastettua käyttöä 
ja vähennetään jäännösjätteen määrä 
lähelle nollaa.
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ja vähennetään jäännösjätteen määrä 
lähelle nollaa.

Or. pt

Tarkistus 266
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 38 kohta

Komission teksti Tarkistus

38. Jätteen käyttö resurssina, mitä 
resurssitehokkuutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa vaaditaan, 
edellyttää, että kaikkialla EU:ssa 
sovelletaan täysimääräisesti EU:n 
jätelainsäädäntöä, joka perustuu tiukasti 
jätehierarkiaan ja kattaa erityyppiset jätteet.
Lisätoimet ovat tarpeen, jotta voidaan 
vähentää jätteiden tuotantoa asukasta 
kohden absoluuttisesti, käyttää energian 
hyödyntämisessä vain kierrätettäväksi 
kelpaamattomia materiaaleja, lopettaa 
vähitellen jätteen sijoittaminen 
kaatopaikoille, varmistaa korkeatasoinen 
kierrätys ja kehittää uusioraaka-aineiden 
markkinoita. Vaarallisia jätteitä on 
hallittava siten, että minimoidaan 
merkittävät haittavaikutukset ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle, kuten Rio+20-
huippukokouksessa sovittiin. Tämän 
saavuttamiseksi eri puolilla EU:ta olisi 
aiempaa järjestelmällisemmin sovellettava 
markkinapohjaisia välineitä, jotka suosivat 
jätteen ehkäisemistä, kierrätystä ja 
uudelleenkäyttöä. Kierrätystoiminnan 
esteet EU:n sisämarkkinoilla olisi 
poistettava, ja olemassa olevia jätteen 
syntymisen ehkäisemisen, 
uudelleenkäytön, kierrätyksen, 
hyödyntämisen ja kaatopaikoille 
sijoittamisen vähentämistä koskevia 
tavoitteita olisi arvioitava uudelleen siten, 
että siirrytään kohti kierrätystaloutta, jossa 

38. Jätteen käyttö resurssina painamalla 
jätteiden määrä lähelle nollaa vuoteen 
2020 mennessä, mitä resurssitehokkuutta 
koskevassa etenemissuunnitelmassa 
vaaditaan, edellyttää, että kaikkialla EU:ssa 
sovelletaan täysimääräisesti ja 
vahvistetaan EU:n jätelainsäädäntöä, joka 
perustuu tiukasti jätehierarkiaan ja kattaa 
erityyppiset jätteet. Lisätoimet, mukaan 
lukien jätteen muodostumisen 
ehkäiseminen (esim. elintarvikkeiden 
hävikin vähentäminen), ovat tarpeen, jotta 
voidaan vähentää merkittävästi jätteitä
asukasta kohden vuodessa absoluuttisesti, 
käyttää energian hyödyntämisessä vain 
kierrätettäväksi ja kompostoitavaksi
kelpaamattomia materiaaleja, lopettaa 
vähitellen jätteen sijoittaminen 
kaatopaikoille, paitsi kun kyse on tietyistä 
vaarallisista aineista, joiden osalta 
sijoittaminen kaatopaikalle on turvallisin 
käsittelymenetelmä, edistää 
uudelleenkäyttöä, varmistaa
korkeatasoinen kierrätys ja myrkyttömät 
materiaalikierrot ja kehittää uusioraaka-
aineiden markkinoita. Vaarallisia jätteitä 
on hallittava siten, että minimoidaan 
merkittävät haittavaikutukset ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle, kuten Rio+20-
huippukokouksessa sovittiin. Tämän 
saavuttamiseksi eri puolilla EU:ta olisi 
aiempaa järjestelmällisemmin sovellettava 
markkinapohjaisia välineitä, jotka suosivat 
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sovelletaan resurssien porrastettua käyttöä 
ja vähennetään jäännösjätteen määrä 
lähelle nollaa.

jätteen ehkäisemistä, kierrätystä ja 
uudelleenkäyttöä. Näin ollen seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ei 
tulisi käyttää julkisia varoja 
kaatopaikkainfrastruktuureihin. 
Kierrätystoiminnan esteet EU:n 
sisämarkkinoilla olisi poistettava, ja 
olemassa olevia jätteen syntymisen 
ehkäisemisen, uudelleenkäytön, 
kierrätyksen, hyödyntämisen ja 
kaatopaikoille sijoittamisen vähentämistä 
koskevia tavoitteita olisi arvioitava 
uudelleen siten, että siirrytään kohti 
kierrätystaloutta, jossa sovelletaan 
resurssien porrastettua käyttöä ja 
vähennetään jäännösjätteen määrä lähelle 
nollaa.

Or. en

Tarkistus 267
Gilles Pargneaux

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 38 kohta
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Komission teksti Tarkistus

38. Jätteen käyttö resurssina, mitä 
resurssitehokkuutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa vaaditaan, 
edellyttää, että kaikkialla EU:ssa 
sovelletaan täysimääräisesti EU:n 
jätelainsäädäntöä, joka perustuu tiukasti 
jätehierarkiaan ja kattaa erityyppiset jätteet. 
Lisätoimet ovat tarpeen, jotta voidaan 
vähentää jätteiden tuotantoa asukasta 
kohden absoluuttisesti, käyttää energian 
hyödyntämisessä vain kierrätettäväksi 
kelpaamattomia materiaaleja, lopettaa 
vähitellen jätteen sijoittaminen 
kaatopaikoille, varmistaa korkeatasoinen 
kierrätys ja kehittää uusioraaka-aineiden 
markkinoita. Vaarallisia jätteitä on 
hallittava siten, että minimoidaan 
merkittävät haittavaikutukset ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle, kuten Rio+20-
huippukokouksessa sovittiin. Tämän 
saavuttamiseksi eri puolilla EU:ta olisi 
aiempaa järjestelmällisemmin sovellettava 
markkinapohjaisia välineitä, jotka suosivat 
jätteen ehkäisemistä, kierrätystä ja 
uudelleenkäyttöä. Kierrätystoiminnan 
esteet EU:n sisämarkkinoilla olisi 
poistettava, ja olemassa olevia jätteen 
syntymisen ehkäisemisen, 
uudelleenkäytön, kierrätyksen, 
hyödyntämisen ja kaatopaikoille 
sijoittamisen vähentämistä koskevia 
tavoitteita olisi arvioitava uudelleen siten, 
että siirrytään kohti kierrätystaloutta, jossa 
sovelletaan resurssien porrastettua käyttöä 
ja vähennetään jäännösjätteen määrä 
lähelle nollaa.

38. Jätteen käyttö resurssina, mitä 
resurssitehokkuutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa vaaditaan, 
edellyttää, että kaikkialla EU:ssa 
sovelletaan täysimääräisesti EU:n 
jätelainsäädäntöä, joka perustuu tiukasti 
jätehierarkiaan ja kattaa erityyppiset jätteet. 
Nestemäisen jätteen tapauksessa 
käytettyjen rasvojen keräämisestä 
lähteellä, ennen kuin ne päästetään 
jätevesiverkkoihin, on tehtävä 
ensisijainen tavoite. Lisätoimet ovat 
tarpeen, jotta voidaan vähentää jätteiden
tuotantoa asukasta kohden absoluuttisesti, 
käyttää energian hyödyntämisessä vain 
kierrätettäväksi kelpaamattomia 
materiaaleja, lopettaa vähitellen jätteen 
sijoittaminen kaatopaikoille, varmistaa 
korkeatasoinen kierrätys ja kehittää 
uusioraaka-aineiden markkinoita. 
Vaarallisia jätteitä on hallittava siten, että 
minimoidaan merkittävät haittavaikutukset 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle, kuten 
Rio+20-huippukokouksessa sovittiin. 
Tämän saavuttamiseksi eri puolilla EU:ta 
olisi aiempaa järjestelmällisemmin 
sovellettava markkinapohjaisia välineitä, 
jotka suosivat jätteen ehkäisemistä, 
kierrätystä ja uudelleenkäyttöä. 
Kierrätystoiminnan esteet EU:n 
sisämarkkinoilla olisi poistettava, ja 
olemassa olevia jätteen syntymisen 
ehkäisemisen, uudelleenkäytön, 
kierrätyksen, hyödyntämisen ja 
kaatopaikoille sijoittamisen vähentämistä 
koskevia tavoitteita olisi arvioitava 
uudelleen siten, että siirrytään kohti 
kierrätystaloutta, jossa sovelletaan 
resurssien porrastettua käyttöä ja 
vähennetään jäännösjätteen määrä lähelle 
nollaa.

Or. fr
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Tarkistus 268
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 38 kohta

Komission teksti Tarkistus

38. Jätteen käyttö resurssina, mitä 
resurssitehokkuutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa vaaditaan, 
edellyttää, että kaikkialla EU:ssa 
sovelletaan täysimääräisesti EU:n 
jätelainsäädäntöä, joka perustuu tiukasti 
jätehierarkiaan ja kattaa erityyppiset jätteet.
Lisätoimet ovat tarpeen, jotta voidaan 
vähentää jätteiden tuotantoa asukasta 
kohden absoluuttisesti, käyttää energian 
hyödyntämisessä vain kierrätettäväksi 
kelpaamattomia materiaaleja, lopettaa 
vähitellen jätteen sijoittaminen 
kaatopaikoille, varmistaa korkeatasoinen 
kierrätys ja kehittää uusioraaka-aineiden 
markkinoita. Vaarallisia jätteitä on 
hallittava siten, että minimoidaan 
merkittävät haittavaikutukset ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle, kuten Rio+20-
huippukokouksessa sovittiin. Tämän 
saavuttamiseksi eri puolilla EU:ta olisi 
aiempaa järjestelmällisemmin sovellettava 
markkinapohjaisia välineitä, jotka suosivat 
jätteen ehkäisemistä, kierrätystä ja 
uudelleenkäyttöä. Kierrätystoiminnan 
esteet EU:n sisämarkkinoilla olisi 
poistettava, ja olemassa olevia jätteen 
syntymisen ehkäisemisen, 
uudelleenkäytön, kierrätyksen, 
hyödyntämisen ja kaatopaikoille 
sijoittamisen vähentämistä koskevia 
tavoitteita olisi arvioitava uudelleen siten, 
että siirrytään kohti kierrätystaloutta, jossa 
sovelletaan resurssien porrastettua käyttöä 
ja vähennetään jäännösjätteen määrä 
lähelle nollaa.

38. Jätteen käyttö resurssina, mitä 
resurssitehokkuutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa vaaditaan, 
edellyttää, että kaikkialla EU:ssa 
sovelletaan täysimääräisesti EU:n 
jätelainsäädäntöä, joka perustuu tiukasti 
jätehierarkiaan, ottaa huomioon jätteen 
muodostumisesta ja jätehuollosta 
aiheutuvia yleisiä vaikutuksia koskevan 
elinkaariajattelun ja kattaa erityyppiset 
jätteet. Lisätoimet ovat tarpeen, jotta
voidaan vähentää jätteiden tuotantoa 
asukasta kohden absoluuttisesti, käyttää 
energian hyödyntämisessä vain 
kierrätettäväksi kelpaamattomia 
materiaaleja, lopettaa vähitellen jätteen 
sijoittaminen kaatopaikoille, varmistaa 
korkeatasoinen kierrätys ja kehittää 
uusioraaka-aineiden markkinoita.
Vaarallisia jätteitä on hallittava siten, että 
minimoidaan merkittävät haittavaikutukset 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle, kuten 
Rio+20-huippukokouksessa sovittiin.
Tämän saavuttamiseksi eri puolilla EU:ta 
olisi aiempaa järjestelmällisemmin 
sovellettava markkinapohjaisia välineitä, 
jotka suosivat jätteen ehkäisemistä, 
kierrätystä ja uudelleenkäyttöä.
Kierrätystoiminnan esteet EU:n 
sisämarkkinoilla olisi poistettava, ja 
olemassa olevia jätteen syntymisen 
ehkäisemisen, uudelleenkäytön, 
kierrätyksen, hyödyntämisen ja 
kaatopaikoille sijoittamisen vähentämistä 
koskevia tavoitteita olisi arvioitava 
uudelleen siten, että siirrytään kohti 
kierrätystaloutta, jossa sovelletaan 
resurssien porrastettua käyttöä ja 
vähennetään jäännösjätteen määrä lähelle 
nollaa.
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Or. en

Tarkistus 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 38 kohta

Komission teksti Tarkistus

38. Jätteen käyttö resurssina, mitä 
resurssitehokkuutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa vaaditaan, 
edellyttää, että kaikkialla EU:ssa 
sovelletaan täysimääräisesti EU:n 
jätelainsäädäntöä, joka perustuu tiukasti
jätehierarkiaan ja kattaa erityyppiset jätteet.
Lisätoimet ovat tarpeen, jotta voidaan 
vähentää jätteiden tuotantoa asukasta 
kohden absoluuttisesti, käyttää energian 
hyödyntämisessä vain kierrätettäväksi 
kelpaamattomia materiaaleja, lopettaa 
vähitellen jätteen sijoittaminen 
kaatopaikoille, varmistaa korkeatasoinen 
kierrätys ja kehittää uusioraaka-aineiden 
markkinoita. Vaarallisia jätteitä on 
hallittava siten, että minimoidaan 
merkittävät haittavaikutukset ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle, kuten Rio+20-
huippukokouksessa sovittiin. Tämän 
saavuttamiseksi eri puolilla EU:ta olisi 
aiempaa järjestelmällisemmin sovellettava 
markkinapohjaisia välineitä, jotka suosivat 
jätteen ehkäisemistä, kierrätystä ja 
uudelleenkäyttöä. Kierrätystoiminnan 
esteet EU:n sisämarkkinoilla olisi 
poistettava, ja olemassa olevia jätteen 
syntymisen ehkäisemisen, 
uudelleenkäytön, kierrätyksen, 
hyödyntämisen ja kaatopaikoille 
sijoittamisen vähentämistä koskevia 
tavoitteita olisi arvioitava uudelleen siten, 
että siirrytään kohti kierrätystaloutta, jossa 
sovelletaan resurssien porrastettua käyttöä 
ja vähennetään jäännösjätteen määrä 
lähelle nollaa.

38. Jätteen käyttö resurssina, mitä 
resurssitehokkuutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa vaaditaan, 
edellyttää, että kaikkialla EU:ssa 
sovelletaan täysimääräisesti EU:n 
jätelainsäädäntöä, joka perustuu tiukasti 
jätehierarkiaan ja kattaa erityyppiset jätteet.
Lisätoimet ovat tarpeen, jotta voidaan 
vähentää jätteiden tuotantoa asukasta 
kohden absoluuttisesti, käyttää energian 
hyödyntämisessä vain kierrätettäväksi 
kelpaamattomia materiaaleja, lopettaa 
vähitellen jätteen sijoittaminen 
kaatopaikoille, varmistaa korkeatasoinen 
kierrätys ja myrkyttömät materiaalikierrot 
ja kehittää uusioraaka-aineiden 
markkinoita. Vaarallisia jätteitä on 
hallittava siten, että minimoidaan 
merkittävät haittavaikutukset ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle, kuten Rio+20-
huippukokouksessa sovittiin. Tämän 
saavuttamiseksi eri puolilla EU:ta olisi 
aiempaa järjestelmällisemmin sovellettava 
markkinapohjaisia välineitä, jotka suosivat 
jätteen ehkäisemistä, kierrätystä ja 
uudelleenkäyttöä. Kierrätystoiminnan 
esteet EU:n sisämarkkinoilla olisi 
poistettava, ja olemassa olevia jätteen 
syntymisen ehkäisemisen, 
uudelleenkäytön, kierrätyksen, 
hyödyntämisen ja kaatopaikoille 
sijoittamisen vähentämistä koskevia 
tavoitteita olisi arvioitava uudelleen siten, 
että siirrytään kohti kierrätystaloutta, jossa 
sovelletaan resurssien porrastettua käyttöä 
ja vähennetään jäännösjätteen määrä 
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lähelle nollaa.

Or. en

Tarkistus 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 38 kohta

Komission teksti Tarkistus

38. Jätteen käyttö resurssina, mitä 
resurssitehokkuutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa vaaditaan, 
edellyttää, että kaikkialla EU:ssa 
sovelletaan täysimääräisesti EU:n 
jätelainsäädäntöä, joka perustuu tiukasti 
jätehierarkiaan ja kattaa erityyppiset jätteet.
Lisätoimet ovat tarpeen, jotta voidaan 
vähentää jätteiden tuotantoa asukasta 
kohden absoluuttisesti, käyttää energian 
hyödyntämisessä vain kierrätettäväksi 
kelpaamattomia materiaaleja, lopettaa 
vähitellen jätteen sijoittaminen 
kaatopaikoille, varmistaa korkeatasoinen 
kierrätys ja kehittää uusioraaka-aineiden 
markkinoita. Vaarallisia jätteitä on 
hallittava siten, että minimoidaan 
merkittävät haittavaikutukset ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle, kuten Rio+20-
huippukokouksessa sovittiin. Tämän 
saavuttamiseksi eri puolilla EU:ta olisi 
aiempaa järjestelmällisemmin sovellettava
markkinapohjaisia välineitä, jotka 
suosivat jätteen ehkäisemistä, kierrätystä ja 
uudelleenkäyttöä. Kierrätystoiminnan 
esteet EU:n sisämarkkinoilla olisi 
poistettava, ja olemassa olevia jätteen 
syntymisen ehkäisemisen, 
uudelleenkäytön, kierrätyksen, 
hyödyntämisen ja kaatopaikoille 
sijoittamisen vähentämistä koskevia 
tavoitteita olisi arvioitava uudelleen siten, 
että siirrytään kohti kierrätystaloutta, jossa 
sovelletaan resurssien porrastettua käyttöä 

38. Jätteen käyttö resurssina, mitä 
resurssitehokkuutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa vaaditaan, 
edellyttää, että kaikkialla EU:ssa 
sovelletaan täysimääräisesti EU:n 
jätelainsäädäntöä, joka perustuu tiukasti 
jätehierarkiaan ja kattaa erityyppiset jätteet.
Lisätoimet ovat tarpeen, jotta voidaan 
vähentää jätteiden tuotantoa asukasta 
kohden absoluuttisesti, käyttää energian 
hyödyntämisessä vain kierrätettäväksi 
kelpaamattomia materiaaleja, lopettaa 
vähitellen jätteen sijoittaminen 
kaatopaikoille, varmistaa korkeatasoinen 
kierrätys ja kehittää uusioraaka-aineiden 
markkinoita. Vaarallisia jätteitä on 
hallittava siten, että minimoidaan 
merkittävät haittavaikutukset ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle, kuten Rio+20-
huippukokouksessa sovittiin. Tämän 
saavuttamiseksi eri puolilla EU:ta olisi 
aiempaa järjestelmällisemmin sovellettava
eri markkinapohjaisten välineiden 
yhdistelmiä, jotka suosivat jätteen 
ehkäisemistä, kierrätystä ja 
uudelleenkäyttöä. Kierrätystoiminnan 
esteet EU:n sisämarkkinoilla olisi 
poistettava, ja olemassa olevia jätteen 
syntymisen ehkäisemisen, 
uudelleenkäytön, kierrätyksen, 
hyödyntämisen ja kaatopaikoille 
sijoittamisen vähentämistä koskevia 
tavoitteita olisi arvioitava uudelleen siten, 
että siirrytään kohti kierrätystaloutta, jossa 
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ja vähennetään jäännösjätteen määrä 
lähelle nollaa.

sovelletaan resurssien porrastettua käyttöä 
ja vähennetään jäännösjätteen määrä 
lähelle nollaa.

Or. en

Tarkistus 271
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 38 kohta

Komission teksti Tarkistus

38. Jätteen käyttö resurssina, mitä 
resurssitehokkuutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa vaaditaan, 
edellyttää, että kaikkialla EU:ssa 
sovelletaan täysimääräisesti EU:n 
jätelainsäädäntöä, joka perustuu tiukasti 
jätehierarkiaan ja kattaa erityyppiset jätteet.
Lisätoimet ovat tarpeen, jotta voidaan 
vähentää jätteiden tuotantoa asukasta 
kohden absoluuttisesti, käyttää energian 
hyödyntämisessä vain kierrätettäväksi 
kelpaamattomia materiaaleja, lopettaa 
vähitellen jätteen sijoittaminen 
kaatopaikoille, varmistaa korkeatasoinen 
kierrätys ja kehittää uusioraaka-aineiden 
markkinoita. Vaarallisia jätteitä on 
hallittava siten, että minimoidaan 
merkittävät haittavaikutukset ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle, kuten Rio+20-
huippukokouksessa sovittiin. Tämän 
saavuttamiseksi eri puolilla EU:ta olisi 
aiempaa järjestelmällisemmin sovellettava 
markkinapohjaisia välineitä, jotka suosivat 
jätteen ehkäisemistä, kierrätystä ja 
uudelleenkäyttöä. Kierrätystoiminnan 
esteet EU:n sisämarkkinoilla olisi 
poistettava, ja olemassa olevia jätteen 
syntymisen ehkäisemisen, 
uudelleenkäytön, kierrätyksen, 
hyödyntämisen ja kaatopaikoille 
sijoittamisen vähentämistä koskevia 
tavoitteita olisi arvioitava uudelleen siten, 

38. Jätteen käyttö resurssina, mitä 
resurssitehokkuutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa vaaditaan, 
edellyttää, että kaikkialla EU:ssa 
sovelletaan täysimääräisesti EU:n 
jätelainsäädäntöä, joka perustuu tiukasti 
jätehierarkiaan ja kattaa erityyppiset jätteet.
Lisätoimet ovat tarpeen, jotta voidaan 
vähentää jätteiden tuotantoa asukasta 
kohden absoluuttisesti, käyttää energian 
hyödyntämisessä (erityisesti jätteen 
polttamisen avulla) vain kierrätettäväksi 
kelpaamattomia materiaaleja, lopettaa 
vähitellen jätteen sijoittaminen 
kaatopaikoille, varmistaa korkeatasoinen 
kierrätys ja kehittää uusioraaka-aineiden 
markkinoita. Vaarallisia jätteitä on 
hallittava siten, että minimoidaan 
merkittävät haittavaikutukset ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle, kuten Rio+20-
huippukokouksessa sovittiin. Tämän 
saavuttamiseksi eri puolilla EU:ta olisi 
aiempaa järjestelmällisemmin sovellettava 
markkinapohjaisia välineitä, jotka suosivat 
jätteen ehkäisemistä, kierrätystä ja 
uudelleenkäyttöä. Kierrätystoiminnan 
esteet EU:n sisämarkkinoilla olisi 
poistettava, ja olemassa olevia jätteen 
syntymisen ehkäisemisen, 
uudelleenkäytön, kierrätyksen, 
hyödyntämisen ja kaatopaikoille 
sijoittamisen vähentämistä koskevia 
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että siirrytään kohti kierrätystaloutta, jossa 
sovelletaan resurssien porrastettua käyttöä 
ja vähennetään jäännösjätteen määrä 
lähelle nollaa.

tavoitteita olisi arvioitava uudelleen siten, 
että siirrytään kohti kierrätystaloutta, jossa 
sovelletaan resurssien porrastettua käyttöä 
ja vähennetään jäännösjätteen määrä 
lähelle nollaa.

Or. lt

Tarkistus 272
Elena Oana Antonescu

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 38 kohta

Komission teksti Tarkistus

38. Jätteen käyttö resurssina, mitä 
resurssitehokkuutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa vaaditaan, 
edellyttää, että kaikkialla EU:ssa 
sovelletaan täysimääräisesti EU:n 
jätelainsäädäntöä, joka perustuu tiukasti 
jätehierarkiaan ja kattaa erityyppiset jätteet. 
Lisätoimet ovat tarpeen, jotta voidaan 
vähentää jätteiden tuotantoa asukasta 
kohden absoluuttisesti, käyttää energian 
hyödyntämisessä vain kierrätettäväksi 
kelpaamattomia materiaaleja, lopettaa 
vähitellen jätteen sijoittaminen 
kaatopaikoille, varmistaa korkeatasoinen 
kierrätys ja kehittää uusioraaka-aineiden 
markkinoita. Vaarallisia jätteitä on 
hallittava siten, että minimoidaan 
merkittävät haittavaikutukset ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle, kuten Rio+20-
huippukokouksessa sovittiin. Tämän 
saavuttamiseksi eri puolilla EU:ta olisi 
aiempaa järjestelmällisemmin sovellettava 
markkinapohjaisia välineitä, jotka 
suosivat jätteen ehkäisemistä, kierrätystä ja 
uudelleenkäyttöä. Kierrätystoiminnan 
esteet EU:n sisämarkkinoilla olisi 
poistettava, ja olemassa olevia jätteen 
syntymisen ehkäisemisen, 
uudelleenkäytön, kierrätyksen, 
hyödyntämisen ja kaatopaikoille 

38. Jätteen käyttö resurssina, mitä 
resurssitehokkuutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa vaaditaan, 
edellyttää, että kaikkialla EU:ssa 
sovelletaan täysimääräisesti EU:n 
jätelainsäädäntöä, joka perustuu tiukasti 
jätehierarkiaan ja kattaa erityyppiset jätteet. 
Lisätoimet ovat tarpeen, jotta voidaan 
vähentää jätteiden tuotantoa asukasta 
kohden absoluuttisesti, käyttää energian 
hyödyntämisessä vain kierrätettäväksi 
kelpaamattomia materiaaleja, lopettaa 
vähitellen jätteen sijoittaminen 
kaatopaikoille, varmistaa korkeatasoinen 
kierrätys ja kehittää uusioraaka-aineiden 
markkinoita. Vaarallisia jätteitä on 
hallittava siten, että minimoidaan 
merkittävät haittavaikutukset ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle, kuten Rio+20-
huippukokouksessa sovittiin. Tämän 
saavuttamiseksi eri puolilla EU:ta olisi 
aiempaa järjestelmällisemmin sovellettava 
eri markkinapohjaisten välineiden 
yhdistelmiä, jotka suosivat jätteen 
ehkäisemistä, kierrätystä ja 
uudelleenkäyttöä. Kierrätystoiminnan 
esteet EU:n sisämarkkinoilla olisi 
poistettava, ja olemassa olevia jätteen 
syntymisen ehkäisemisen, 
uudelleenkäytön, kierrätyksen, 
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sijoittamisen vähentämistä koskevia 
tavoitteita olisi arvioitava uudelleen siten, 
että siirrytään kohti kierrätystaloutta, jossa 
sovelletaan resurssien porrastettua käyttöä 
ja vähennetään jäännösjätteen määrä 
lähelle nollaa.

hyödyntämisen ja kaatopaikoille 
sijoittamisen vähentämistä koskevia 
tavoitteita olisi arvioitava uudelleen siten, 
että siirrytään kohti kierrätystaloutta, jossa 
sovelletaan resurssien porrastettua käyttöä 
ja vähennetään jäännösjätteen määrä 
lähelle nollaa.

Or. en

Tarkistus 273
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 39 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

helpotetaan nopeuttamalla demonstrointia 
ja ottamalla käyttöön innovatiivisia 
teknologioita, järjestelmiä ja 
liiketoimintamalleja, jotka perustuvat 
vesialan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden strategiseen 
täytäntöönpanosuunnitelmaan.

Or. it

Tarkistus 274
Gilles Pargneaux

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 39 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

järjestelmiä ja liiketoimintamalleja, jotka 
perustuvat vesialan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden strategiseen 
täytäntöönpanosuunnitelmaan. Käytettyjen 
rasvojen erottamisesta lähteellä, ennen 
kuin ne päästetään jätevesiverkkoihin, ja 
rasvojen keräämisestä ja kierrättämisestä 
on tehtävä vedenkäsittelypolitiikan 
ensisijainen tavoite. 

Or. fr

Tarkistus 275
Richard Seeber, Peter Liese

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 39 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

energiantuotantoalaa, jotka ovat 
suurimpia kuluttajia, olisi kannustettava 
käyttämään vesivaroja aikaisempaa 
tehokkaammin. Edistymistä helpotetaan 
nopeuttamalla demonstrointia ja ottamalla 
käyttöön innovatiivisia teknologioita, 
järjestelmiä ja liiketoimintamalleja, jotka 
perustuvat vesialan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden strategiseen 
täytäntöönpanosuunnitelmaan.

Or. de

Tarkistus 276
João Ferreira, Sabine Wils

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 39 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

mekanismeja, kuten vesivarojen 
hinnoittelua, jossa otetaan huomioon veden 
todellinen arvo. Edistymistä helpotetaan
demonstroinnilla ja ottamalla käyttöön 
teknologioita, järjestelmiä ja
hallinnointimalleja, jotka perustuvat 
vesialan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden strategiseen 
täytäntöönpanosuunnitelmaan.

Or. pt

Tarkistus 277
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 40 kohta

Komission teksti Tarkistus

40. Pitkäaikainen ja vakaa poliittinen kehys 
kaikilla näillä aloilla auttaa osaltaan 
lisäämään investointeja ja toimia, joita 
tarvitaan, jotta voidaan todella kehittää 
ympäristöä säästävien tekniikoiden 
markkinoita ja edistää kestäviä 
liiketoimintaratkaisuja.
Resurssitehokkuuden indikaattoreita ja 
tavoitteita tarvitaan, jotta julkisen ja 
yksityisen alan päätöksentekijöille voidaan 
antaa tarvittavia ohjeita talouden 
muuntamiseksi. Niistä tulee olennainen osa 
tätä ohjelmaa, kun niistä sovitaan EU:n 
tasolla.

40. Pitkäaikainen ja vakaa poliittinen kehys 
kaikilla näillä aloilla auttaa osaltaan 
lisäämään investointeja ja toimia, joita 
tarvitaan, jotta voidaan todella kehittää 
ympäristöä säästävien tekniikoiden 
markkinoita ja edistää kestäviä 
liiketoimintaratkaisuja.
Resurssitehokkuuden indikaattoreita ja 
tavoitteita, joissa otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden erityisolosuhteet, tarvitaan, 
jotta julkisen ja yksityisen alan 
päätöksentekijöille voidaan antaa 
tarvittavia ohjeita talouden muuntamiseksi.
Niistä tulee olennainen osa tätä ohjelmaa, 
kun niistä sovitaan EU:n tasolla.

Or. en

Tarkistus 278
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 40 kohta
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Komission teksti Tarkistus

40. Pitkäaikainen ja vakaa poliittinen kehys 
kaikilla näillä aloilla auttaa osaltaan 
lisäämään investointeja ja toimia, joita 
tarvitaan, jotta voidaan todella kehittää 
ympäristöä säästävien tekniikoiden 
markkinoita ja edistää kestäviä 
liiketoimintaratkaisuja.
Resurssitehokkuuden indikaattoreita ja 
tavoitteita tarvitaan, jotta julkisen ja 
yksityisen alan päätöksentekijöille voidaan 
antaa tarvittavia ohjeita talouden 
muuntamiseksi. Niistä tulee olennainen osa 
tätä ohjelmaa, kun niistä sovitaan EU:n 
tasolla.

40. Pitkäaikainen ja vakaa poliittinen kehys 
kaikilla näillä aloilla auttaa osaltaan 
lisäämään investointeja ja toimia, joita 
tarvitaan, jotta voidaan todella kehittää 
ympäristöä säästävien tekniikoiden 
markkinoita ja edistää kestäviä 
liiketoimintaratkaisuja.
Resurssitehokkuuden indikaattoreita ja
maankäytön jalanjälkeä, vesijalanjälkeä, 
materiaalijalanjälkeä sekä hiilijalanjälkeä 
koskevia tavoitteita tarvitaan vuoteen 2015
mennessä, jotta julkisen ja yksityisen alan 
päätöksentekijöille voidaan antaa 
tarvittavia ohjeita talouden muuntamiseksi.
Niistä tulee olennainen osa tätä ohjelmaa, 
kun niistä sovitaan EU:n tasolla.

Or. en


