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Tarkistus 405
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 71 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

71. Ympäristöpolitiikan tieteellisen 
perustan parantamiseksi ohjelmalla on 
varmistettava, että vuoteen 2020 mennessä:

71. Ympäristöpolitiikan tieteellisen 
perustan parantamiseksi ohjelmalla olisi 
varmistettava, että vuoteen 2020 mennessä:

Or. it

Tarkistus 406
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 71 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

71. Ympäristöpolitiikan tieteellisen 
perustan parantamiseksi ohjelmalla on 
varmistettava, että vuoteen 2020 mennessä:

71. Ympäristöpolitiikan tietämyksen ja 
tieteellisen perustan parantamiseksi 
ohjelmalla on varmistettava, että 
vuoteen 2020 mennessä:

Or. en

Tarkistus 407
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
Liite – 71 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) politiikan laatijoilla ja yrityksillä on 
paremmat edellytykset laatia ja panna 
täytäntöön ympäristö- ja 
ilmastopolitiikkoja, mukaan lukien 
mittauskustannukset ja hyödyt;

(a) politiikan laatijoilla ja yrityksillä on 
paremmat edellytykset laatia ja panna 
täytäntöön ympäristö- ja 
ilmastopolitiikkoja, mukaan lukien toimien 
toteuttamisen tai toimimatta jättämisen 
kustannusten ja hyötyjen arvioiminen;
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Or. en

Perustelu

Esittelijän jättämien yhteisten tarkistusten vaihtoehtoinen versio. Mukautetaan sanamuotoa 
muualla tekstissä esiintyvän toimien toteuttamisen ja toimimatta jättämisen kustannuksista ja 
hyödyistä.

Tarkistus 408
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 71 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) uusien tuotteiden, prosessien ja 
teknologioiden vaarojen arviointiin 
tarkoitetun EU:n tutkimusrahoituksen 
osuutta lisätään.

Or. en

Tarkistus 409
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 71 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) EU:n ja jäsenvaltioiden tason 
tutkimuspyrkimykset yhteensovitetaan ja 
ne suunnataan ympäristötietämyksen 
keskeisten aukkojen, myös ympäristön 
kriittisiin pisteisiin liittyvien riskien, 
poistamiseen;

(a) EU:n ja jäsenvaltioiden tason 
tutkimuspyrkimykset yhteensovitetaan ja 
ne suunnataan ympäristötietämyksen 
keskeisten aukkojen, myös maapallon 
sietokyvyn rajoja koskevan käsitteen 
yhteydessä tarkoitettujen ympäristön 
kriittisiin pisteisiin liittyvien riskien, 
poistamiseen;

Or. en
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Tarkistus 410
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ehdotus päätökseksi
Liite – 71 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) EU:n ja jäsenvaltioiden tason 
tutkimuspyrkimykset yhteensovitetaan ja 
ne suunnataan ympäristötietämyksen 
keskeisten aukkojen, myös ympäristön 
kriittisiin pisteisiin liittyvien riskien, 
poistamiseen;

(a) EU:n ja jäsenvaltioiden tason 
tutkimuspyrkimykset yhteensovitetaan, 
niitä edistetään ja ne suunnataan 
ympäristötietämyksen keskeisten aukkojen, 
myös ympäristön kriittisiin pisteisiin 
liittyvien riskien, poistamiseen;

Or. en

Tarkistus 411
Elena Oana Antonescu

Ehdotus päätökseksi
Liite – 71 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) EU:n ja jäsenvaltioiden tason 
tutkimuspyrkimykset yhteensovitetaan ja 
ne suunnataan ympäristötietämyksen 
keskeisten aukkojen, myös ympäristön 
kriittisiin pisteisiin liittyvien riskien, 
poistamiseen;

(a) EU:n ja jäsenvaltioiden tason 
tutkimuspyrkimykset yhteensovitetaan, 
niitä edistetään ja ne suunnataan 
ympäristötietämyksen keskeisten aukkojen, 
myös ympäristön kriittisiin pisteisiin 
liittyvien riskien, poistamiseen;

Or. en

Tarkistus 412
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 71 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) EU:n ja jäsenvaltioiden tason 
tutkimuspyrkimykset yhteensovitetaan ja 

(a) Tutkimusmäärärahojen leikkauksia 
vältetään ja EU:n ja jäsenvaltioiden tason 
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ne suunnataan ympäristötietämyksen 
keskeisten aukkojen, myös ympäristön 
kriittisiin pisteisiin liittyvien riskien, 
poistamiseen;

tutkimuspyrkimykset yhteensovitetaan ja 
ne suunnataan ympäristötietämyksen 
keskeisten aukkojen, myös ympäristön 
kriittisiin pisteisiin liittyvien riskien, 
poistamiseen;

Or. es

Tarkistus 413
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
Liite – 71 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Riskinhallinnassa sovelletaan 
systemaattista lähestymistapaa;

(b) Riskinhallinnassa sovelletaan 
systemaattista ja kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa, joka perustuu ennalta 
varautumisen ja ennaltaehkäisyn 
periaatteeseen, aiheuttamisperiaatteeseen 
(saastuttaja maksaa -periaatteeseen), 
periaatteeseen, jonka mukaan 
ympäristövahingot korjataan niiden 
lähteellä, sekä 
suhteellisuusperiaatteeseen;

Or. en

Perustelu

Muutetaan vastaamaan esittelijän jättämien yhteisten tarkistusten sanamuotoa.

Tarkistus 414
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ehdotus päätökseksi
Liite – 71 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Riskinhallinnassa sovelletaan 
systemaattista lähestymistapaa;

(b) Riskinhallinnassa sovelletaan 
systemaattista ja kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa;
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Or. en

Tarkistus 415
Elena Oana Antonescu

Ehdotus päätökseksi
Liite – 71 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Riskinhallinnassa sovelletaan 
systemaattista lähestymistapaa;

(b) Riskinhallinnassa sovelletaan 
systemaattista ja kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa;

Or. en

Tarkistus 416
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ehdotus päätökseksi
Liite – 71 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Ilmastonmuutosta koskevien tietojen 
keräämistä, hallintaa ja jakamista 
yksinkertaistetaan, virtaviivaistetaan ja 
nykyaikaistetaan.

(c) Ilmastonmuutosta koskevien tietojen 
keräämistä, hallintaa ja jakamista 
yksinkertaistetaan, virtaviivaistetaan ja 
nykyaikaistetaan EU:n ympäristö- ja 
ilmastopoliittisen syklin kaikissa 
vaiheissa.

Or. en

Tarkistus 417
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
Liite – 71 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Ilmastonmuutosta koskevien tietojen (c) Ilmastonmuutosta koskevien tietojen 
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keräämistä, hallintaa ja jakamista 
yksinkertaistetaan, virtaviivaistetaan ja 
nykyaikaistetaan.

keräämistä, hallintaa ja jakamista 
yksinkertaistetaan, virtaviivaistetaan ja 
nykyaikaistetaan – EU:n yhteisen 
ympäristötietojärjestelmän kehittäminen 
ja soveltaminen mukaan luettuna.

Or. en

Perustelu

Kuten esittelijän jättämissä yhteisissä tarkistuksissa ehdotettiin.

Tarkistus 418
Elena Oana Antonescu

Ehdotus päätökseksi
Liite – 71 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Ilmastonmuutosta koskevien tietojen 
keräämistä, hallintaa ja jakamista 
yksinkertaistetaan, virtaviivaistetaan ja 
nykyaikaistetaan.

(c) Ilmastonmuutosta koskevien tietojen 
keräämistä, hallintaa ja jakamista 
yksinkertaistetaan, virtaviivaistetaan ja 
nykyaikaistetaan EU:n ympäristö- ja 
ilmastopoliittisen syklin kaikissa 
vaiheissa.

Or. en

Tarkistus 419
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 71 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) toteutetaan kestävää biomassan 
saatavuutta ja kilpailevia käyttötapoja ja 
tarpeita koskeva kattava arviointi.

Or. en
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Tarkistus 420
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 71 kohta – 2 alakohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) tuetaan myrkytöntä ympäristöä 
koskevaa strategiaa kehittämällä kattavaa 
tietämystä kemikaaleille altistumisesta ja 
kemikaalien myrkyllisyydestä.

Or. en

(Tarkistus liittyy samojen henkilöiden tekemään, 52 kohdan 2 alakohdan d alakohtaa 
koskevaan tarkistukseen.)

Perustelu

Ympäristöpolitiikan tieteellisen perustan parantamista koskeviin vaatimuksiin olisi lisättävä 
myrkytöntä ympäristöä koskevan strategian tukeminen kehittämällä kattavaa tietämystä 
kemikaaleille altistumisesta ja kemikaalien myrkyllisyydestä.

Tarkistus 421
João Ferreira, Sabine Wils

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 72 kohta

Komission teksti Tarkistus

72. Edellä mainittujen tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää, että julkisista ja 
yksityisistä lähteistä saatavat investoinnit 
ovat riittäviä. Useat maat kamppailevat 
tällä hetkellä selvitäkseen talous- ja 
rahoituskriisistä. Talousuudistukset ja 
julkisen velan vähentämistarve 
tarjoavatkin uusia mahdollisuuksia siirtyä 
nopeasti resurssitehokkaampaan 
vähähiiliseen talouteen.

Poistetaan.

Or. pt
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Tarkistus 422
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 72 kohta

Komission teksti Tarkistus

72. Edellä mainittujen tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää, että julkisista ja 
yksityisistä lähteistä saatavat investoinnit 
ovat riittäviä. Useat maat kamppailevat 
tällä hetkellä selvitäkseen talous- ja 
rahoituskriisistä. Talousuudistukset ja 
julkisen velan vähentämistarve 
tarjoavatkin uusia mahdollisuuksia siirtyä 
nopeasti resurssitehokkaampaan 
vähähiiliseen talouteen.

72. Edellä mainittujen tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää, että julkisista ja 
yksityisistä lähteistä saatavat investoinnit 
ovat riittäviä. Useat maat kamppailevat 
tällä hetkellä selvitäkseen talous- ja 
rahoituskriisistä. Siirtyminen 
resurssitehokkaampaan vähähiiliseen 
talouteen voi tarjota mahdollisuuden 
talouskasvun edistämiseen tarvittaville 
uudistuksille ja vähentää siten julkista 
velkaa.

Or. it

Tarkistus 423
João Ferreira, Sabine Wils

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 73 kohta

Komission teksti Tarkistus

73. Investointien houkuttelu tietyille 
aloille on tällä hetkellä vaikeaa, koska 
markkinoilta ei saada hintasignaaleja tai 
ne ovat vääristyneitä sen takia, että 
ympäristökustannuksia ei ole otettu 
asianmukaisesti huomioon tai että 
ympäristöä haittaaville toiminnoille 
annetaan julkista tukea.

73. Ympäristöpolitiikkojen 
täytäntöönpano edellyttää julkisia 
määrärahoja ja useampia virkoja 
asianmukaisissa ammateissa
kansallisessa, alue- ja 
paikallishallinnossa, mikä ei ole ollut 
mahdollista joissakin jäsenvaltioissa 
sovellettujen säästötoimenpiteiden ja 
julkisten menojen leikkauksien vuoksi. 
EU:n on tarkistettava näitä 
toimintapolitiikkoja, jotta 
ympäristötavoitteet voidaan saavuttaa.

Or. pt
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Tarkistus 424
João Ferreira, Sabine Wils

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 74 kohta

Komission teksti Tarkistus

74. Unionin ja sen jäsenvaltioiden on 
luotava oikeat olosuhteet sen 
varmistamiselle, että 
ympäristökustannukset otetaan huomioon 
riittävässä määrin ja että yksityissektorille 
lähetetään oikeat markkinasignaalit ottaen 
asianmukaisesti huomioon mahdolliset 
kielteiset sosiaaliset vaikutukset. Tämä 
edellyttää saastuttaja maksaa -periaatteen 
systemaattisempaa soveltamista. 
Ympäristön kannalta haitalliset tuet on 
lopetettava ja verotusta muutettava niin, 
että työn verottamista vähennetään ja 
saastuttamisen verottamista lisätään.
Koska luonnonvarat ovat yhä enenevässä 
määrin niukkoja, saattavat niiden 
omistamiseen tai yksinomaiseen käyttöön 
liittyvät taloudelliset hyödyt lisääntyä.
Julkiset toimet, joilla varmistetaan, että 
tällaiset hyödyt eivät ole liiallisia ja että 
ympäristökustannukset otetaan 
huomioon, johtavat näiden resurssien 
tehokkaampaan käyttöön ja auttavat 
välttämään markkinoiden vääristymistä 
sekä tuottavat valtiolle tuloja. Ensisijaisia 
ympäristö- ja ilmastokysymyksiä 
käsitellään eurooppalaisen ohjausjakson 
puitteissa, jos niillä on merkitystä
maakohtaisia suosituksia saaneiden 
yksittäisten jäsenvaltioiden kestävän 
kasvun odotusten osalta. Muita 
markkinapohjaisia välineitä, kuten 
ekosysteemipalveluista perittäviä maksuja,
olisi käytettävä laajemmin EU:n ja 
kansallisella tasolla kannustamaan 
yksityisen sektorin osallistumista ja 
luonnonvarojen kestävää hallintaa.

74. Unionin ja sen jäsenvaltioiden on 
luotava oikeat olosuhteet sen 
varmistamiselle, että luontoa ja yhteisöä 
pidetään yksityisen pääoman hankkimista 
tärkeämpänä, mikä takaa tasa-arvon ja 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ja 
asetettava taloutta koskevan demokratian 
periaatteet markkinoiden lainalaisuuksien 
edelle sekä tarjottava olosuhteet sen 
varmistamiselle, että 
ympäristökustannukset otetaan huomioon 
riittävässä määrin ja että yksityissektorille 
lähetetään oikeat säänneltyjä markkinoita 
koskevat signaalit ottaen asianmukaisesti 
huomioon mahdolliset kielteiset sosiaaliset 
vaikutukset. Koska luonnonvarat ovat yhä
enenevässä määrin niukkoja, on yhä 
tärkeämpää, että ne ovat julkisen sektorin 
omistuksessa tai niistä tehdään vaiheittain 
julkisia, jotta varmistetaan niiden yleinen 
saatavuus ympäristöä kunnioittavalla 
tavalla, sillä se on korkealaatuisten 
julkisten palvelujen ominaisuus. Julkisilla 
toimilla varmistetaan, että näihin 
palveluihin liittyvät hyödyt eivät ole 
liiallisia, ja taataan näiden resurssien 
tehokkaampi käyttö ja yleinen saatavuus. 
Ensisijaisia ympäristö- ja 
ilmastokysymyksiä käsitellään 
maakohtaisia suosituksia saaneiden 
yksittäisten jäsenvaltioiden 
välttämättömän kestävän kasvun osalta. 
Muita markkinoiden sääntelyvälineitä
olisi käytettävä laajemmin EU:n ja 
kansallisella tasolla kannustamaan julkisen
sektorin osallistumista ja luonnonvarojen 
kestävää hallintaa.

Or. pt
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Tarkistus 425
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 74 kohta

Komission teksti Tarkistus

74. Unionin ja sen jäsenvaltioiden on 
luotava oikeat olosuhteet sen 
varmistamiselle, että 
ympäristökustannukset otetaan huomioon 
riittävässä määrin ja että yksityissektorille 
lähetetään oikeat markkinasignaalit ottaen 
asianmukaisesti huomioon mahdolliset 
kielteiset sosiaaliset vaikutukset. Tämä 
edellyttää saastuttaja maksaa -periaatteen 
systemaattisempaa soveltamista. 
Ympäristön kannalta haitalliset tuet on 
lopetettava ja verotusta muutettava niin, 
että työn verottamista vähennetään ja 
saastuttamisen verottamista lisätään. 
Koska luonnonvarat ovat yhä enenevässä 
määrin niukkoja, saattavat niiden 
omistamiseen tai yksinomaiseen käyttöön 
liittyvät taloudelliset hyödyt lisääntyä. 
Julkiset toimet, joilla varmistetaan, että 
tällaiset hyödyt eivät ole liiallisia ja että 
ympäristökustannukset otetaan huomioon, 
johtavat näiden resurssien tehokkaampaan 
käyttöön ja auttavat välttämään 
markkinoiden vääristymistä sekä tuottavat 
valtiolle tuloja. Ensisijaisia ympäristö- ja 
ilmastokysymyksiä käsitellään 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa, jos 
niillä on merkitystä maakohtaisia 
suosituksia saaneiden yksittäisten 
jäsenvaltioiden kestävän kasvun odotusten 
osalta. Muita markkinapohjaisia välineitä, 
kuten ekosysteemipalveluista perittäviä 
maksuja, olisi käytettävä laajemmin EU:n 
ja kansallisella tasolla kannustamaan 
yksityisen sektorin osallistumista ja 
luonnonvarojen kestävää hallintaa.

74. Unionin ja sen jäsenvaltioiden on 
luotava oikeat olosuhteet sen 
varmistamiselle, että 
ympäristökustannukset otetaan huomioon 
riittävässä määrin ja että yksityissektorille 
lähetetään oikeat markkinasignaalit ottaen 
asianmukaisesti huomioon mahdolliset 
kielteiset sosiaaliset vaikutukset. Tämä 
edellyttää saastuttaja maksaa -periaatteen 
systemaattisempaa soveltamista. 
Ympäristön kannalta haitalliset tuet on 
lopetettava. Koska luonnonvarat ovat yhä 
enenevässä määrin niukkoja, saattavat 
niiden omistamiseen tai yksinomaiseen 
käyttöön liittyvät taloudelliset hyödyt 
lisääntyä. Julkiset toimet, joilla 
varmistetaan, että tällaiset hyödyt eivät ole 
liiallisia ja että ympäristökustannukset 
otetaan huomioon, johtavat näiden 
resurssien tehokkaampaan käyttöön ja 
auttavat välttämään markkinoiden 
vääristymistä sekä tuottavat valtiolle tuloja. 
Ensisijaisia ympäristö- ja 
ilmastokysymyksiä käsitellään 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa, jos 
niillä on merkitystä maakohtaisia 
suosituksia saaneiden yksittäisten 
jäsenvaltioiden kestävän kasvun odotusten 
osalta. EU:n ja kansallisella tasolla olisi 
kannustettava yksityisen sektorin 
osallistumista ja luonnonvarojen kestävää 
hallintaa.

Or. it
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Tarkistus 426
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ehdotus päätökseksi
Liite – 74 kohta

Komission teksti Tarkistus

74. Unionin ja sen jäsenvaltioiden on 
luotava oikeat olosuhteet sen 
varmistamiselle, että 
ympäristökustannukset otetaan huomioon 
riittävässä määrin ja että yksityissektorille 
lähetetään oikeat markkinasignaalit ottaen 
asianmukaisesti huomioon mahdolliset 
kielteiset sosiaaliset vaikutukset. Tämä 
edellyttää saastuttaja maksaa -periaatteen 
systemaattisempaa soveltamista. 
Ympäristön kannalta haitalliset tuet on 
lopetettava ja verotusta muutettava niin, 
että työn verottamista vähennetään ja 
saastuttamisen verottamista lisätään. Koska 
luonnonvarat ovat yhä enenevässä määrin 
niukkoja, saattavat niiden omistamiseen tai 
yksinomaiseen käyttöön liittyvät 
taloudelliset hyödyt lisääntyä. Julkiset 
toimet, joilla varmistetaan, että tällaiset 
hyödyt eivät ole liiallisia ja että 
ympäristökustannukset otetaan huomioon, 
johtavat näiden resurssien tehokkaampaan 
käyttöön ja auttavat välttämään 
markkinoiden vääristymistä sekä tuottavat 
valtiolle tuloja. Ensisijaisia ympäristö- ja 
ilmastokysymyksiä käsitellään 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa, jos 
niillä on merkitystä maakohtaisia 
suosituksia saaneiden yksittäisten 
jäsenvaltioiden kestävän kasvun odotusten 
osalta. Muita markkinapohjaisia välineitä, 
kuten ekosysteemipalveluista perittäviä 
maksuja, olisi käytettävä laajemmin EU:n 
ja kansallisella tasolla kannustamaan 
yksityisen sektorin osallistumista ja 
luonnonvarojen kestävää hallintaa.

74. Unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi 
harkittava oikeiden olosuhteiden luomista
sen mahdollistamiselle, että 
ympäristökustannukset otetaan huomioon 
riittävässä määrin ja että yksityissektorille 
lähetetään oikeat markkinasignaalit ottaen 
asianmukaisesti huomioon mahdolliset 
kielteiset taloudelliset ja sosiaaliset 
vaikutukset. Tämä saattaa edellyttää 
saastuttaja maksaa -periaatteen 
systemaattisempaa soveltamista. 
Ympäristön kannalta haitalliset tuet on 
lopetettava ja verotusta muutettava niin, 
että työn verottamista vähennetään ja 
saastuttamisen verottamista lisätään 
neutraalilla tavalla. Koska luonnonvarat 
ovat yhä enenevässä määrin niukkoja, 
saattavat niiden omistamiseen tai 
yksinomaiseen käyttöön liittyvät 
taloudelliset hyödyt lisääntyä. Julkiset 
toimet, joilla varmistetaan, että tällaiset 
hyödyt eivät ole liiallisia ja että 
ympäristökustannukset otetaan huomioon, 
johtavat näiden resurssien tehokkaampaan 
käyttöön ja auttavat välttämään 
markkinoiden vääristymistä sekä tuottavat 
valtiolle tuloja. Ensisijaisia ympäristö- ja 
ilmastokysymyksiä käsitellään 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa, jos 
niillä on merkitystä maakohtaisia 
suosituksia saaneiden yksittäisten 
jäsenvaltioiden kestävän kasvun odotusten 
osalta. Muita markkinapohjaisia välineitä, 
kuten ekosysteemipalveluista perittäviä 
maksuja, olisi käytettävä laajemmin EU:n 
ja kansallisella tasolla kannustamaan 
yksityisen sektorin osallistumista ja 
luonnonvarojen kestävää hallintaa.
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Or. en

Tarkistus 427
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 74 kohta

Komission teksti Tarkistus

74. Unionin ja sen jäsenvaltioiden on 
luotava oikeat olosuhteet sen 
varmistamiselle, että 
ympäristökustannukset otetaan huomioon 
riittävässä määrin ja että yksityissektorille 
lähetetään oikeat markkinasignaalit ottaen 
asianmukaisesti huomioon mahdolliset 
kielteiset sosiaaliset vaikutukset. Tämä 
edellyttää saastuttaja maksaa -periaatteen 
systemaattisempaa soveltamista. 
Ympäristön kannalta haitalliset tuet on 
lopetettava ja verotusta muutettava niin, 
että työn verottamista vähennetään ja 
saastuttamisen verottamista lisätään. Koska 
luonnonvarat ovat yhä enenevässä määrin 
niukkoja, saattavat niiden omistamiseen tai 
yksinomaiseen käyttöön liittyvät 
taloudelliset hyödyt lisääntyä. Julkiset 
toimet, joilla varmistetaan, että tällaiset 
hyödyt eivät ole liiallisia ja että 
ympäristökustannukset otetaan huomioon, 
johtavat näiden resurssien tehokkaampaan 
käyttöön ja auttavat välttämään 
markkinoiden vääristymistä sekä tuottavat 
valtiolle tuloja. Ensisijaisia ympäristö- ja 
ilmastokysymyksiä käsitellään 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa, jos 
niillä on merkitystä maakohtaisia 
suosituksia saaneiden yksittäisten 
jäsenvaltioiden kestävän kasvun odotusten 
osalta. Muita markkinapohjaisia välineitä, 
kuten ekosysteemipalveluista perittäviä 
maksuja, olisi käytettävä laajemmin EU:n 
ja kansallisella tasolla kannustamaan 
yksityisen sektorin osallistumista ja 
luonnonvarojen kestävää hallintaa.

74. Unionin ja sen jäsenvaltioiden on 
luotava oikeat olosuhteet sen 
varmistamiselle, että 
ympäristökustannukset otetaan huomioon 
riittävässä määrin ja että yksityissektorille 
lähetetään oikeat markkinasignaalit ottaen 
asianmukaisesti huomioon mahdolliset 
kielteiset sosiaaliset vaikutukset. Tämä 
edellyttää saastuttaja maksaa -periaatteen 
systemaattisempaa soveltamista. 
Ympäristön kannalta haitalliset tuet on 
lopetettava ja verotusta muutettava niin, 
että työn verottamista vähennetään ja 
saastuttamisen verottamista lisätään. Koska 
luonnonvarat ovat yhä enenevässä määrin 
niukkoja, saattavat niiden omistamiseen tai 
yksinomaiseen käyttöön liittyvät 
taloudelliset hyödyt lisääntyä. Julkiset 
toimet, joilla varmistetaan, että 
ympäristökustannukset otetaan huomioon, 
johtavat näiden resurssien tehokkaampaan 
käyttöön ja auttavat välttämään 
markkinoiden vääristymistä sekä tuottavat 
valtiolle tuloja. Ensisijaisia ympäristö- ja 
ilmastokysymyksiä käsitellään 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa, jos 
niillä on merkitystä maakohtaisia 
suosituksia saaneiden yksittäisten 
jäsenvaltioiden kestävän kasvun odotusten 
osalta. Muita markkinapohjaisia välineitä, 
kuten ekosysteemipalveluista perittäviä 
maksuja, olisi käytettävä laajemmin EU:n 
ja kansallisella tasolla kannustamaan 
yksityisen sektorin osallistumista ja 
luonnonvarojen kestävää hallintaa.
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Tarkistus 428
Margrete Auken

Ehdotus päätökseksi
Liite – 74 kohta

Komission teksti Tarkistus

74. Unionin ja sen jäsenvaltioiden on 
luotava oikeat olosuhteet sen 
varmistamiselle, että 
ympäristökustannukset otetaan huomioon 
riittävässä määrin ja että yksityissektorille 
lähetetään oikeat markkinasignaalit ottaen 
asianmukaisesti huomioon mahdolliset 
kielteiset sosiaaliset vaikutukset. Tämä 
edellyttää saastuttaja maksaa -periaatteen 
systemaattisempaa soveltamista. 
Ympäristön kannalta haitalliset tuet on 
lopetettava ja verotusta muutettava niin, 
että työn verottamista vähennetään ja 
saastuttamisen verottamista lisätään. Koska 
luonnonvarat ovat yhä enenevässä määrin 
niukkoja, saattavat niiden omistamiseen tai 
yksinomaiseen käyttöön liittyvät 
taloudelliset hyödyt lisääntyä. Julkiset 
toimet, joilla varmistetaan, että tällaiset 
hyödyt eivät ole liiallisia ja että 
ympäristökustannukset otetaan huomioon, 
johtavat näiden resurssien tehokkaampaan 
käyttöön ja auttavat välttämään 
markkinoiden vääristymistä sekä tuottavat 
valtiolle tuloja. Ensisijaisia ympäristö- ja 
ilmastokysymyksiä käsitellään 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa, jos 
niillä on merkitystä maakohtaisia 
suosituksia saaneiden yksittäisten 
jäsenvaltioiden kestävän kasvun odotusten 
osalta. Muita markkinapohjaisia välineitä, 
kuten ekosysteemipalveluista perittäviä 
maksuja, olisi käytettävä laajemmin EU:n 
ja kansallisella tasolla kannustamaan 
yksityisen sektorin osallistumista ja 
luonnonvarojen kestävää hallintaa.

74. Unionin ja sen jäsenvaltioiden on 
luotava oikeat olosuhteet sen 
varmistamiselle, että 
ympäristökustannukset otetaan huomioon 
riittävässä määrin ja että yksityissektorille 
lähetetään oikeat markkinasignaalit ottaen 
asianmukaisesti huomioon mahdolliset 
kielteiset sosiaaliset vaikutukset. Tämä 
edellyttää saastuttaja maksaa -periaatteen 
systemaattisempaa soveltamista. 
Ympäristön kannalta haitalliset tuet on 
lopetettava ja verotusta muutettava niin, 
että työn verottamista vähennetään ja 
saastuttamisen verottamista lisätään, ja on 
pyrittävä varmistamaan yhtenäinen 
ympäristöverotuksen taso koko EU:ssa. 
Koska luonnonvarat ovat yhä enenevässä 
määrin niukkoja, saattavat niiden 
omistamiseen tai yksinomaiseen käyttöön 
liittyvät taloudelliset hyödyt lisääntyä. 
Julkiset toimet, joilla varmistetaan, että 
tällaiset hyödyt eivät ole liiallisia ja että 
ympäristökustannukset otetaan huomioon, 
johtavat näiden resurssien tehokkaampaan 
käyttöön ja auttavat välttämään 
markkinoiden vääristymistä sekä tuottavat 
valtiolle tuloja. Ensisijaisia ympäristö- ja 
ilmastokysymyksiä käsitellään 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa, jos 
niillä on merkitystä maakohtaisia 
suosituksia saaneiden yksittäisten 
jäsenvaltioiden kestävän kasvun odotusten 
osalta. Muita markkinapohjaisia välineitä, 
kuten ekosysteemipalveluista perittäviä 
maksuja, olisi käytettävä laajemmin EU:n 
ja kansallisella tasolla kannustamaan 
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yksityisen sektorin osallistumista ja 
luonnonvarojen kestävää hallintaa.

Or. en

Perustelu

EU:ssa olisi otettava käyttöön yhtenäinen vihreän verotuksen taso, jotta voidaan vähentää 
ympäristölle haitallista toimintaa ja varmistaa tasapuoliset toimintaolosuhteet yrityksille.

Tarkistus 429
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 74 kohta

Komission teksti Tarkistus

74. Unionin ja sen jäsenvaltioiden on 
luotava oikeat olosuhteet sen 
varmistamiselle, että 
ympäristökustannukset otetaan huomioon 
riittävässä määrin ja että yksityissektorille 
lähetetään oikeat markkinasignaalit ottaen 
asianmukaisesti huomioon mahdolliset 
kielteiset sosiaaliset vaikutukset. Tämä 
edellyttää saastuttaja maksaa -periaatteen 
systemaattisempaa soveltamista. 
Ympäristön kannalta haitalliset tuet on 
lopetettava ja verotusta muutettava niin, 
että työn verottamista vähennetään ja 
saastuttamisen verottamista lisätään. Koska 
luonnonvarat ovat yhä enenevässä määrin 
niukkoja, saattavat niiden omistamiseen tai 
yksinomaiseen käyttöön liittyvät 
taloudelliset hyödyt lisääntyä. Julkiset 
toimet, joilla varmistetaan, että tällaiset 
hyödyt eivät ole liiallisia ja että 
ympäristökustannukset otetaan huomioon, 
johtavat näiden resurssien tehokkaampaan 
käyttöön ja auttavat välttämään 
markkinoiden vääristymistä sekä tuottavat 
valtiolle tuloja. Ensisijaisia ympäristö- ja 
ilmastokysymyksiä käsitellään 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa, jos 
niillä on merkitystä maakohtaisia 

74. Unionin ja sen jäsenvaltioiden on 
luotava oikeat olosuhteet sen 
varmistamiselle, että 
ympäristökustannukset otetaan huomioon 
riittävässä määrin ja että yksityissektorille 
lähetetään oikeat markkinasignaalit ottaen 
asianmukaisesti huomioon mahdolliset 
kielteiset sosiaaliset vaikutukset. Tämä 
edellyttää saastuttaja maksaa -periaatteen 
systemaattisempaa soveltamista. 
Ympäristön kannalta haitalliset tuet on 
lopetettava ja verotusta muutettava niin, 
että työn verottamista vähennetään ja 
saastuttamisen ja luonnonvarojen 
kulutuksen verottamista lisätään. Koska 
luonnonvarat ovat yhä enenevässä määrin 
niukkoja, saattavat niiden omistamiseen tai 
yksinomaiseen käyttöön liittyvät 
taloudelliset hyödyt lisääntyä. Julkiset 
toimet, joilla varmistetaan, että tällaiset 
hyödyt eivät ole liiallisia ja että 
ympäristökustannukset otetaan huomioon, 
johtavat näiden resurssien tehokkaampaan 
käyttöön ja auttavat välttämään 
markkinoiden vääristymistä sekä tuottavat 
valtiolle tuloja. Ensisijaisia ympäristö- ja 
ilmastokysymyksiä käsitellään ottamalla 
käyttöön eurooppalaisen ohjausjakson 
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suosituksia saaneiden yksittäisten 
jäsenvaltioiden kestävän kasvun odotusten 
osalta. Muita markkinapohjaisia välineitä, 
kuten ekosysteemipalveluista perittäviä 
maksuja, olisi käytettävä laajemmin EU:n 
ja kansallisella tasolla kannustamaan 
yksityisen sektorin osallistumista ja 
luonnonvarojen kestävää hallintaa.

puitteissa pääindikaattoreita, jos niillä on 
merkitystä maakohtaisia suosituksia 
saaneiden yksittäisten jäsenvaltioiden 
kestävän kasvun odotusten osalta. Muita 
markkinapohjaisia välineitä, kuten 
ekosysteemipalveluista perittäviä maksuja, 
olisi käytettävä laajemmin EU:n ja 
kansallisella tasolla kannustamaan 
yksityisen sektorin osallistumista ja 
luonnonvarojen kestävää hallintaa.

Or. en

Tarkistus 430
Ewald Stadler

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 74 kohta

Komission teksti Tarkistus

74. Unionin ja sen jäsenvaltioiden on 
luotava oikeat olosuhteet sen 
varmistamiselle, että 
ympäristökustannukset otetaan huomioon 
riittävässä määrin ja että yksityissektorille 
lähetetään oikeat markkinasignaalit ottaen 
asianmukaisesti huomioon mahdolliset 
kielteiset sosiaaliset vaikutukset. Tämä 
edellyttää saastuttaja maksaa -periaatteen 
systemaattisempaa soveltamista. 
Ympäristön kannalta haitalliset tuet on 
lopetettava ja verotusta muutettava niin, 
että työn verottamista vähennetään ja 
saastuttamisen verottamista lisätään. Koska 
luonnonvarat ovat yhä enenevässä määrin 
niukkoja, saattavat niiden omistamiseen tai 
yksinomaiseen käyttöön liittyvät 
taloudelliset hyödyt lisääntyä. Julkiset 
toimet, joilla varmistetaan, että tällaiset 
hyödyt eivät ole liiallisia ja että 
ympäristökustannukset otetaan huomioon, 
johtavat näiden resurssien tehokkaampaan 
käyttöön ja auttavat välttämään 
markkinoiden vääristymistä sekä tuottavat 
valtiolle tuloja. Ensisijaisia ympäristö- ja 

74. Unionin ja sen jäsenvaltioiden on 
luotava oikeat olosuhteet sen 
varmistamiselle, että 
ympäristökustannukset otetaan huomioon 
riittävässä määrin ja että yksityissektorille 
lähetetään oikeat markkinasignaalit ottaen 
asianmukaisesti huomioon mahdolliset 
kielteiset sosiaaliset vaikutukset. Tämä 
edellyttää saastuttaja maksaa -periaatteen 
systemaattisempaa soveltamista. 
Ympäristön kannalta haitalliset tuet on 
lopetettava ja verotusta muutettava niin, 
että työn verottamista vähennetään ja 
saastuttamisen verottamista lisätään. 
Muutos ei saa johtaa missään tapauksessa 
työpaikkojen pois siirtymiseen. Koska 
luonnonvarat ovat yhä enenevässä määrin 
niukkoja, saattavat niiden omistamiseen tai 
yksinomaiseen käyttöön liittyvät 
taloudelliset hyödyt lisääntyä. Julkiset 
toimet, joilla varmistetaan, että tällaiset 
hyödyt eivät ole liiallisia ja että 
ympäristökustannukset otetaan huomioon, 
johtavat näiden resurssien tehokkaampaan 
käyttöön ja auttavat välttämään 
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ilmastokysymyksiä käsitellään 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa, jos 
niillä on merkitystä maakohtaisia 
suosituksia saaneiden yksittäisten 
jäsenvaltioiden kestävän kasvun odotusten 
osalta. Muita markkinapohjaisia välineitä, 
kuten ekosysteemipalveluista perittäviä 
maksuja, olisi käytettävä laajemmin EU:n 
ja kansallisella tasolla kannustamaan 
yksityisen sektorin osallistumista ja 
luonnonvarojen kestävää hallintaa.

markkinoiden vääristymistä sekä tuottavat 
valtiolle tuloja. Ensisijaisia ympäristö- ja 
ilmastokysymyksiä käsitellään 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa, jos 
niillä on merkitystä maakohtaisia 
suosituksia saaneiden yksittäisten 
jäsenvaltioiden kestävän kasvun odotusten 
osalta. Muita markkinapohjaisia välineitä, 
kuten ekosysteemipalveluista perittäviä 
maksuja, olisi käytettävä laajemmin EU:n 
ja kansallisella tasolla kannustamaan 
yksityisen sektorin osallistumista ja 
luonnonvarojen kestävää hallintaa.

Or. de

Perustelu

Nykyinen korkea verorasitus johtaa jo siihen, että työpaikat siirtyvät muualle. Tätä tilannetta 
ei saa kärjistää entisestään ympäristöalan toimenpiteillä.

Tarkistus 431
João Ferreira

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 75 kohta

Komission teksti Tarkistus

75. Yksityissektoria, erityisesti pk-
yrityksiä, olisi myös rohkaistava 
hyödyntämään EU:n uuden 
rahoituskehyksen tarjoamia 
mahdollisuuksia vauhdittaa niiden 
osallistumista ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, 
erityisesti ekoinnovointitoimintojen ja 
uusien teknologioiden käyttöönoton osalta. 
Julkisen ja yksityisen sektorin yhteisiä 
ekoinnovointialoitteita olisi edistettävä 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden, 
kuten esimerkiksi vesialan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden, yhteydessä.
Innovatiivisia rahoitusvälineitä koskevan 
uuden kehyksen kautta olisi helpotettava 
yksityissektorin mahdollisuuksia rahoittaa 

75. Yksityissektoria, erityisesti pk-
yrityksiä, olisi myös rohkaistava 
hyödyntämään EU:n uuden 
rahoituskehyksen tarjoamia 
mahdollisuuksia vauhdittaa niiden 
osallistumista ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, 
erityisesti ekoinnovointitoimintojen ja 
uusien teknologioiden käyttöönoton osalta. 
Julkisen ja yksityisen sektorin yhteisiä 
ekoinnovointialoitteita olisi edistettävä 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden, 
kuten esimerkiksi vesialan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden, yhteydessä. 
Euroopan yrityksiä olisi edelleen 
kannustettava julkaisemaan taloudellisessa 
raportoinnissaan enemmän 
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ympäristöinvestointeja, erityisesti luonnon 
monimuotoisuuteen ja 
ilmastonmuutokseen liittyviä 
investointeja. Euroopan yrityksiä olisi 
edelleen kannustettava julkaisemaan 
taloudellisessa raportoinnissaan enemmän 
ympäristötietoja kuin mitä voimassa 
olevassa EU:n lainsäädännössä säädetään.

ympäristötietoja kuin mitä voimassa 
olevassa EU:n lainsäädännössä säädetään.

Or. pt

Tarkistus 432
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ehdotus päätökseksi
Liite – 77 kohta

Komission teksti Tarkistus

77. Tämän valtavirtaistamisen lisäksi 
”yhdennettyjen hankkeiden" 
sisällyttäminen Life-ohjelmaan 
mahdollistaisi sen, että rahoitusta voidaan 
yhdistää ja suunnata paremmin ensisijaisiin 
toimiin strategisemmalla ja 
kustannustehokkaammalla tavalla 
ympäristö- ja ilmastotoimien tukemiseksi.

77. Tämän valtavirtaistamisen lisäksi 
”yhdennettyjen hankkeiden” 
sisällyttäminen Life-ohjelmaan 
mahdollistaisi sen, että rahoitusta voidaan 
yhdistää ja suunnata paremmin ensisijaisiin 
toimiin strategisemmalla ja 
kustannustehokkaammalla tavalla 
ympäristö- ja ilmastotoimien tukemiseksi 
ottamalla käyttöön eri hankkeita, muun 
muassa ”yhdennettyjä hankkeita” 
edellyttäen, että ”yhdennettyjä hankkeita” 
ja niiden täytäntöönpanoa koskeviin 
sääntöihin liittyvät erityisehdot täyttyvät.

Or. en

Tarkistus 433
Margrete Auken

Ehdotus päätökseksi
Liite – 77 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

77 a. EU:n koheesio- ja 
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rakennerahastojen määrärahojen käyttö 
olisi rajoitettava vuoteen 2020 mennessä 
hankkeisiin, jotka eivät aiheuta haittaa 
ympäristölle. Samalla sellaisista koheesio-
tai rakennerahastoista rahoitetuista 
hankkeista, joiden havaitaan 
aiheuttaneen haittaa ympäristölle, on 
maksettava takaisin niille EU:n 
rahastoista alun perin osoitettu määrä.

Or. en

Perustelu

EU:n ympäristön säilyttämistä, suojelemista ja parantamista koskevan tavoitteen mukaisesti 
EU:n varoilla ei pitäisi tukea taloudellisesti hankkeita, jotka ovat tämän tavoitteen vastaisia. 
Jos tietyn EU:n rahoittaman hankkeen arvioinnissa havaitaan, että ympäristön tila on 
huonontunut, varat on maksettava takaisin EU:lle.

Tarkistus 434
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 78 kohta

Komission teksti Tarkistus

78. Euroopan investointipankille (EIB) 
osana vuoden 2012 kasvu- ja 
työllisyyssopimusta annettu lisäpääoma on 
investointien lisärahoituslähde.

78. Euroopan investointipankille (EIB) 
osana vuoden 2012 kasvu- ja 
työllisyyssopimusta annettu lisäpääoma on 
investointien lisärahoituslähde, joka on 
käytettävä EU:n ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 435
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ehdotus päätökseksi
Liite – 80 kohta
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Komission teksti Tarkistus

80. Lisäksi on ollut hankalaa jäljittää 
luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastoon 
liittyviä menoja. Näiden tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtuneen kehityksen 
mittaamiseksi olisi otettava käyttöön 
OECD:n metodologiaan perustuva 
seuranta- ja raportointijärjestelmä (”Rion 
tunnusmerkit”). Tämä on tärkeää 
ilmastonmuutosta ja luonnon 
monimuotoisuutta koskeviin monenvälisiin 
sopimuksiin liittyvien EU:n pyrkimysten 
vuoksi. Tässä yhteydessä EU osallistuu 
Rio+20-huippukokouksessa käynnistettyyn 
hallitustenväliseen prosessiin, jossa 
arvioidaan rahoitustarpeita ja ehdotetaan 
vaihtoehtoisia tehokkaita kestävän 
kehityksen rahoitusstrategioita.

80. Lisäksi on ollut hankalaa jäljittää 
luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastoon 
liittyviä menoja. Näiden tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtuneen kehityksen 
mittaamiseksi olisi otettava käyttöön 
ensisijaisesti OECD:n metodologiaan 
perustuva seuranta- ja 
raportointijärjestelmä. Tämä on tärkeää 
ilmastonmuutosta ja luonnon 
monimuotoisuutta koskeviin monenvälisiin 
sopimuksiin liittyvien EU:n pyrkimysten 
vuoksi. Tässä yhteydessä EU osallistuu 
Rio+20-huippukokouksessa käynnistettyyn 
hallitustenväliseen prosessiin, jossa 
arvioidaan rahoitustarpeita ja ehdotetaan 
vaihtoehtoisia tehokkaita kestävän 
kehityksen rahoitusstrategioita.

Or. en

Tarkistus 436
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ehdotus päätökseksi
Liite – 82 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

82. Jotta voitaisiin varmistaa investoinnit 
ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan ja saada 
hinnat oikealle tasolle, on ohjelmalla 
varmistettava, että vuoteen 2020 mennessä:

82. Jotta voitaisiin varmistaa investoinnit 
ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan, on 
ohjelmalla varmistettava, että vuoteen 2020 
mennessä:

Or. en

Tarkistus 437
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 82 kohta – johdanto-osa
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Komission teksti Tarkistus

82. Jotta voitaisiin varmistaa investoinnit 
ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan ja saada 
hinnat oikealle tasolle, on ohjelmalla 
varmistettava, että vuoteen 2020 mennessä:

82. Jotta voitaisiin varmistaa investoinnit 
ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan ja saada 
hinnat oikealle tasolle, olisi ohjelmalla 
varmistettava, että vuoteen 2020 mennessä:

Or. it

Tarkistus 438
João Ferreira

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 82 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ympäristölle haitalliset tuet poistetaan 
vaiheittain ja markkinapohjaisten 
välineiden, kuten verotuksen, hinnoittelun 
ja käyttömaksujen, käyttöä lisätään sekä 
laajennetaan ympäristöhyödykkeiden ja 
palvelujen markkinoita ottaen 
asianmukaisesti huomioon mahdolliset 
kielteiset sosiaaliset vaikutukset;

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 439
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 82 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ympäristölle haitalliset tuet poistetaan 
vaiheittain ja markkinapohjaisten 
välineiden, kuten verotuksen, hinnoittelun 
ja käyttömaksujen, käyttöä lisätään sekä 
laajennetaan ympäristöhyödykkeiden ja 
palvelujen markkinoita ottaen 
asianmukaisesti huomioon mahdolliset 

(a) komissio ja jäsenvaltiot hyväksyvät 
viipymättä ja vuoteen 2014 mennessä 
liitteessä I olevan 82 kohdan 2 alakohdan 
a alakohdan määritelmän mukaisesti 
konkreettisia suunnitelmia, joilla 
poistetaan vaiheittain kaikki ympäristölle 
haitalliset tuet, myös uusiutuvien 
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kielteiset sosiaaliset vaikutukset; luonnonvarojen tehotonta käyttöä 
edistävät tuet, vuoteen 2020 mennessä, ja 
raportoivat edistymisestä kansallisten 
uudistusohjelmien avulla.
Markkinapohjaisten välineiden, kuten 
hinnoittelun ja käyttömaksujen, käyttöä 
lisätään, verotusta muutetaan vähintään 
kymmenen prosenttia työn verottamisesta 
ympäristöverotukseen sekä laajennetaan 
ympäristöhyödykkeiden ja palvelujen 
markkinoita ottaen asianmukaisesti 
huomioon mahdolliset kielteiset sosiaaliset 
vaikutukset;

Or. en

Tarkistus 440
Jo Leinen

Ehdotus päätökseksi
Liite – 82 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ympäristölle haitalliset tuet poistetaan 
vaiheittain ja markkinapohjaisten 
välineiden, kuten verotuksen, hinnoittelun 
ja käyttömaksujen, käyttöä lisätään sekä 
laajennetaan ympäristöhyödykkeiden ja 
palvelujen markkinoita ottaen 
asianmukaisesti huomioon mahdolliset 
kielteiset sosiaaliset vaikutukset;

(a) komissio ja jäsenvaltiot hyväksyvät 
viipymättä ja vuoteen 2014 mennessä 
liitteessä I olevan 82 kohdan 2 alakohdan 
a alakohdan määritelmän mukaisesti 
konkreettisia suunnitelmia, joilla 
poistetaan vaiheittain kaikki ympäristölle 
haitalliset tuet vuoteen 2020 mennessä, ja 
raportoivat edistymisestä kansallisten 
uudistusohjelmien avulla.
Markkinapohjaisten välineiden, kuten 
hinnoittelun ja käyttömaksujen, käyttöä 
lisätään, verotusta muutetaan työn 
verottamisesta ympäristöverotukseen sekä 
laajennetaan ympäristöhyödykkeiden ja 
palvelujen markkinoita ottaen 
asianmukaisesti huomioon mahdolliset 
kielteiset sosiaaliset vaikutukset;

Or. en
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Tarkistus 441
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ehdotus päätökseksi
Liite – 82 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ympäristölle haitalliset tuet poistetaan 
vaiheittain ja markkinapohjaisten 
välineiden, kuten verotuksen, hinnoittelun 
ja käyttömaksujen, käyttöä lisätään sekä 
laajennetaan ympäristöhyödykkeiden ja 
palvelujen markkinoita ottaen 
asianmukaisesti huomioon mahdolliset 
kielteiset sosiaaliset vaikutukset;

(a) ympäristölle haitalliset tuet poistetaan 
vaiheittain ja markkinapohjaisten 
välineiden, kuten verotuksen, hinnoittelun 
ja käyttömaksujen, käyttöä lisätään sekä 
laajennetaan ympäristöhyödykkeiden ja 
palvelujen markkinoita ottaen 
asianmukaisesti huomioon mahdolliset 
kielteiset taloudelliset ja sosiaaliset 
vaikutukset;

Or. en

Tarkistus 442
Margrete Auken

Ehdotus päätökseksi
Liite – 82 kohta – 2 alakohta – a alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i) poistetaan vaiheittain vuoteen 2020 
mennessä koheesio- ja rakennerahastojen 
rahoitus hankkeilta, jotka aiheuttavat 
haittaa ympäristölle, ja edellytetään, että 
hankkeista, jotka ovat aiheuttaneet 
haittaa ympäristölle, maksetaan koheesio-
ja rakennerahastoista myönnetyt varat 
täysimääräisesti takaisin.

Or. en

Perustelu

EU:n ympäristön säilyttämistä, suojelemista ja parantamista koskevan tavoitteen mukaisesti 
EU:n varoilla ei pitäisi tukea taloudellisesti hankkeita, jotka ovat tämän tavoitteen vastaisia. 
Jos tietyn EU:n rahoittaman hankkeen arvioinnissa havaitaan, että ympäristön tila on 
huonontunut, varat on maksettava takaisin EU:lle.
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Tarkistus 443
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 82 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) komissio määrittelee, että 
ympäristölle haitalliset tuet ovat ”sellaisen 
hallituksen toiminnan tulos, jolla 
annetaan etu kuluttajille tai tuottajille, 
jotta voidaan täydentää heidän tulojaan 
tai vähentää heidän kustannuksiaan, 
mutta rikotaan samalla asianmukaisia 
ympäristökäytäntöjä”1.
__________________
1 Määritelmä on mukautettu OECD:lta 
(1998 ja 2005) tutkimuksessa IEEP et al. 
2007, ks. 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/ta
xation/index.htm  

Or. en

Tarkistus 444
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 82 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) myönnetään enemmän kansallista ja 
EU:n tukea toimille, joilla varmistetaan 
energiatehokkuus myös kodeissa 
(lämmöneristys, energiatehokkaat laitteet, 
pienimuotoisten uusiutuvan energian 
generaattorien asentaminen jne.);

Or. es
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Tarkistus 445
João Ferreira

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 82 kohta – 2 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) ympäristöön ja ilmastoon liittyvät 
kysymykset sisällytetään eurooppalaiseen 
ohjausjaksoon, jos se on tarpeen 
yksittäisten jäsenvaltioiden kestävää 
kasvua koskevien odotusten kannalta ja 
asianmukaista maakohtaisten suositusten 
vuoksi;

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 446
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 86 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

86. Jotta voidaan parantaa 
ympäristöpolitiikan sisällyttämistä muihin 
politiikan osa-alueisiin sekä 
toimintapolitiikkojen johdonmukaisuutta 
ohjelmalla on varmistettava, että vuoteen 
2020 mennessä:

86. Jotta voidaan parantaa 
ympäristöpolitiikan sisällyttämistä muihin 
politiikan osa-alueisiin sekä 
toimintapolitiikkojen johdonmukaisuutta 
ohjelmalla olisi varmistettava, että vuoteen 
2020 mennessä:

Or. it

Tarkistus 447
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 82 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) pannaan täysimääräisesti täytäntöön 
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strategista ympäristöarviointia koskeva 
direktiivi1 ja ympäristövaikutusten 
arviointia koskeva direktiivi2.
__________________
1 Direktiivi 2001/42/EY
2 Direktiivi 85/337/ETY

Or. en

Tarkistus 448
Ewald Stadler

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 87 kohta

Komission teksti Tarkistus

87. EU on tiheään asuttu ja vuoteen 2020 
mennessä 80 prosenttia EU:n väestöstä 
asuu todennäköisesti kaupungeissa tai 
kaupunkien lähiympäristöissä. 
Kaupunkiympäristön tila vaikuttaa suoraan 
elämänlaatuun. Kaupunkien vaikutukset 
ulottuvat pitkälle niiden fyysisten rajojen 
yli, koska ne ovat voimakkaasti 
riippuvaisia kaupunkien lähiympäristöistä 
sekä maaseudusta ruuan, energian, tilan ja 
resurssien tarpeen tyydyttämiseksi sekä 
jätteiden sijoituspaikkoina.

87. EU on tiheään asuttu ja vuoteen 2020 
mennessä 80 prosenttia EU:n väestöstä 
asuu todennäköisesti kaupungeissa tai 
kaupunkien lähiympäristöissä. 
Kaupunkiympäristön tila vaikuttaa suoraan 
elämänlaatuun. Kaupunkien vaikutukset 
ulottuvat pitkälle niiden fyysisten rajojen 
yli, koska ne ovat voimakkaasti 
riippuvaisia kaupunkien lähiympäristöistä 
sekä maaseudusta ruuan, energian, tilan ja 
resurssien tarpeen tyydyttämiseksi sekä 
jätteiden sijoituspaikkoina. On siis 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
maaseutualueiden tilanteen edistämiseen 
sekä uusien työpaikkojen luomiseen 
maaseudulle.

Or. de

Tarkistus 449
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 88 kohta
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Komission teksti Tarkistus

88. Useimmilla kaupungeilla on 
samantyyppisiä ympäristöongelmia, kuten 
huono ilmanlaatu, korkea melutaso, 
kasvihuonekaasupäästöt, veden niukkuus, 
tulvat ja myrskyt, saastuneet maa-alueet, 
hylätyt teollisuusalueet ja jäte. Samaan 
aikaan EU:n kaupungit ovat 
kaupunkikestävyyden uranuurtajia ja usein 
ympäristöhaasteiden innovatiivisten 
ratkaisujen pioneereja. Jatkuvasti kasvava 
määrä Euroopan kaupunkeja on asettanut 
ympäristön kestävyyden 
kaupunkikehitysstrategioidensa keskiöön.

88. Useimmilla kaupungeilla on 
samantyyppisiä ympäristöongelmia, kuten 
huono ilmanlaatu, liian korkea melutaso, 
joka aiheuttaa kansanterveyttä koskevan 
riskin, kasvihuonekaasupäästöt, veden 
niukkuus, tulvat ja myrskyt, saastuneet 
maa-alueet, hylätyt teollisuusalueet ja jäte. 
Samaan aikaan EU:n kaupungit ovat 
kaupunkikestävyyden uranuurtajia ja usein 
ympäristöhaasteiden innovatiivisten 
ratkaisujen pioneereja. Jatkuvasti kasvava 
määrä Euroopan kaupunkeja on asettanut 
ympäristön kestävyyden 
kaupunkikehitysstrategioidensa keskiöön.

Or. es

Tarkistus 450
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 88 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

88 a. Pitkällä aikavälillä EU:n on 
kehitettävä kattava strategia sitä varten, 
miten vihreällä ja osallistavalla taloudella 
voidaan parantaa kaupunkiympäristöjä, 
keskittymällä kaupunkisuunnittelun 
sisällyttämiseen osaksi tavoitteita, jotka 
liittyvät resurssitehokkuuteen, 
vähähiiliseen talouteen, 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, 
kestävään maankäyttöön 
kaupunkialueilla, ekosysteemien 
kestävyyteen, vesienhoitoon, ihmisten 
terveyteen, julkiseen osallistumiseen 
päätöksentekoon ja 
ympäristökasvatukseen ja -tietoisuuteen.

Or. en
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Tarkistus 451
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 89 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

89 a. Unionin elintarviketurvapolitiikan
olisi perustuttava kestävään maatalouteen 
ja oikeudenmukaiseen kauppaan. 
Riittävien elintarvikemäärien 
toimittaminen aiheuttaa paineita 
luonnonvaroille maailman väkiluvun 
kasvaessa ja kulutusmallien muuttuessa 
etenkin ilmastonmuutoksen seurauksena. 
Proteiinien tuontia kolmansista maista, 
joissa ympäristönsuojelu on riittämätöntä, 
voitaisiin vähentää kannustamalla 
istuttamaan valkuaiskasveja EU:ssa. 
Lisäksi EU on sitoutunut toteuttamaan 
asianmukaisia, lainsäädäntöön perustuvia 
kahden- ja monenvälisiä 
ympäristönsuojelutoimenpiteitä.

Or. de

Tarkistus 452
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 89 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

89 a. Kaupunkisuunnittelustrategioissa 
on otettava huomioon useissa 
asiantuntijatutkimuksissa tehdyt 
ehdotukset, joissa kannustetaan 
kehittämään kattavia menettelytapoja, 
joissa otetaan huomioon 
kaupunkialueiden kohtaamat ongelmat ja 
ehdotetaan niihin ratkaisuja. Näihin 
ongelmiin ja kysymyksiin kuuluvat 
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ilmastonmuutoksen lisäksi energia, 
saatavuus, vesi, jätteet ja melu sekä 
terveydenhuoltoa, hyvinvointia, 
kulttuuria, luonnonvaroja ja rakennettua 
ympäristöä koskevat asiat ja tarve nähdä 
kaupunki taloudellisena ja sosiaalisena 
keskuksena, jonka toiminta luo vaurautta 
ja hyvinvointia.

Or. es

Tarkistus 453
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 89 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

89 b. Kaupunkien kestävyyden 
arvioinneissa on otettava asianmukaisesti 
huomioon muistomerkkien, 
rakennusperinnön ja nykyisen 
arkkitehtuurin yleisölle avoinnaoleminen 
sekä tarve löytää uusia käyttötapoja 
autioille, tyhjillään oleville tai hylätyille 
rakennuksille Euroopassa, koska uusien 
asuntohankkeiden toteuttaminen 
edellyttää viheralueilla olevan maan 
käyttöä, uusien materiaalien louhintaa ja 
energiankulutusta.

Or. es

Tarkistus 454
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 91 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

91. EU:n kaupunkien kestävyyden 
parantamiseksi ohjelmalla olisi 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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varmistettava, että vuoteen 2020 mennessä:

Or. it

Tarkistus 455
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 91 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) suurin osa EU:n kaupungeista panee 
täytäntöön kestäviä 
kaupunkisuunnittelupolitiikkoja.

(a) suurin osa EU:n kaupungeista panee 
täytäntöön kestäviä 
kaupunkisuunnittelupolitiikkoja
kaupunkien kestävän kehityksen kattavan 
pitkän aikavälin ohjelman mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 456
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
Liite – 91 kohta – 1 alakohta – a alakohta)

Komission teksti Tarkistus

(a) suurin osa EU:n kaupungeista panee 
täytäntöön kestäviä 
kaupunkisuunnittelupolitiikkoja.

(a) suurin osa EU:n kaupungeista panee 
täytäntöön kestäviä 
kaupunkisuunnittelupolitiikkoja, joihin 
sisältyy myös kestävä elintarvikehuolto.

Or. en

Tarkistus 457
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 91 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(a a) saasteiden, erityisesti melu- ja 
ilmansaasteiden, mittaamiseen on 
vahvistetut vähimmäiskriteerit sekä ohjeet 
siitä, mihin mittauslaitteet on parasta 
sijoittaa, jotta vältetään mittausvirheet tai 
väärässä paikassa otettujen mittausten 
vilpillinen esittäminen.

Or. es

Tarkistus 458
Marit Paulsen

Ehdotus päätökseksi
Liite – 91 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) määritellään ja sovitaan taloudelliset ja 
sosiaaliset vaikutukset huomioon ottaen 
kaupunkien ympäristönsuojeluntason 
arviointiperusteet;

(a) määritellään ja sovitaan taloudelliset ja 
sosiaaliset vaikutukset sekä ympäröivien 
maaseutualueiden keskinäiset 
riippuvuussuhteet huomioon ottaen 
kaupunkien ympäristönsuojeluntason 
arviointiperusteet;

Or. en

Tarkistus 459
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 91 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) määritellään ja sovitaan taloudelliset ja 
sosiaaliset vaikutukset huomioon ottaen 
kaupunkien ympäristönsuojeluntason 
arviointiperusteet;

(a) määritellään ja sovitaan taloudelliset ja 
sosiaaliset vaikutukset sekä kaupunkien 
rakennetun ympäristön ja 
luonnonympäristön arvo huomioon ottaen 
kaupunkien ympäristönsuojeluntason 
arviointiperusteet;
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Or. es

Tarkistus 460
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ehdotus päätökseksi
Liite – 91 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) varmistetaan, että kaupungeilla on 
tietoa kaupunkien kestävyyden 
parantamistoimiin käytettävissä olevasta 
rahoituksesta.

(b) varmistetaan, että kaupunkien 
asukkailla ja paikallisviranomaisilla on 
tietoa kaupunkien kestävyyden 
parantamistoimiin käytettävissä olevasta 
rahoituksesta.

Or. en

Tarkistus 461
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 91 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) tuetaan terveydelle suotuisaa ja 
kestävää liikkuvuutta kaupungeissa ja 
vähennetään ilmansaaste- ja 
melupäästöjä. Kehitetään ja 
nykyaikaistetaan kaupunkien
joukkoliikenneverkostoja. Suunnitellaan 
paikallisliikenteen järjestelmien 
sähköistämistä ja laaditaan 
sähköajoneuvoja koskevia suunnitelmia 
EU:n kaupunkien tasolla. Kehitetään 
turvallista jalankulku- ja 
pyöräilyinfrastruktuuria, jotta voidaan 
kaksinkertaistaa kävelyn ja pyöräilyn 
kaltaisten aktiivisten liikennemuotojen 
käyttäjämäärä.

Or. en
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Perustelu

Parlamentti on vaatinut toimia kävelyn ja pyöräilyn kaltaisten aktiivisten liikennemuotojen 
käytön kaksinkertaistamiseksi joulukuussa 2011 antamassaan päätöslauselmassa valkoisesta 
kirjasta ”Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti 
kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää” (2011/2096(INI)).

Tarkistus 462
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 91 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) kehitetään kattavaa strategiaa sitä 
varten, miten vihreällä ja osallistavalla 
taloudella voidaan parantaa 
kaupunkiympäristöjä.

Or. en

Tarkistus 463
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 91 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) varmistetaan, että kaupungeissa on 
avoimia tiloja, joissa jalankulkijat voivat 
liikkua, sosiaalisia alueita sekä yhteys 
luonnonympäristöön.

Or. es

Tarkistus 464
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 91 kohta – 2 alakohta – b b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b b) kaupungit vaihtavat innovatiivista 
kehitystä ja kestävää kaupunkiasumista 
koskevia parhaita käytänteitä EU:n 
tasolla ja kansainvälisesti.

Or. en

Tarkistus 465
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 92 kohta

Komission teksti Tarkistus

92. Ympäristön kestävyys on 
avainasemassa köyhyyden vähentämisessä 
sekä hyvinvoinnin ja talouskasvun
varmistamisessa. Rio+20-
huippukokouksessa maailman johtajat 
uusivat sitoumuksensa kestävään 
kehitykseen ja tunnustivat, että osallistava 
vihreä talous on merkittävä väline kestävän 
kehityksen saavuttamisessa ja että terveellä 
ympäristöllä on erittäin tärkeä rooli 
varmistettaessa elintarvikkeiden saanti sekä 
vähennettäessä köyhyyttä. Väestö kasvaa 
yhä kaupungistuvammassa maailmassa, 
joten näihin haasteisiin kuuluvat myös 
veteen, meriin, kestävään maaperään ja 
ekosysteemien hoitoon, 
resurssitehokkuuteen (erityisesti jäte), 
kestävään energiaan sekä 
ilmastonmuutokseen liittyvien toimien 
tarve, kuten myös fossiilisille polttoaineille 
annettavien tukien vaiheittainen 
poistaminen. Haasteita on käsiteltävä 
räätälöityjen lähestymistapojen avulla
paikallisella, kansallisella tai unionin 
tasolla. Lisäksi on sitouduttava
kansainvälisiin pyrkimyksiin 
maailmanlaajuisen kestävän kehityksen 
takaavien ratkaisujen löytämiseksi.

92. Kestävyyden varmistaminen on yksi 
kiireellisimmistä haasteista 
nykymaailmassa, ja se on avainasemassa 
köyhyyden poistamisessa sekä kaikkien 
vaurauden ja hyvinvoinnin 
varmistamisessa. 
Rio+20-huippukokouksessa maailman 
johtajat uusivat sitoumuksensa kestävään 
kehitykseen ja siihen, että edistetään 
maapallon taloudellisesti, 
yhteiskunnallisesti ja ympäristön kannalta 
kestävää tulevaisuutta nykyisiä ja tulevia 
sukupolvia varten. He myös tunnustivat, 
että osallistava vihreä talous on merkittävä 
väline kestävän kehityksen saavuttamisessa 
ja että terveellä ympäristöllä on erittäin 
tärkeä rooli varmistettaessa 
elintarvikkeiden saanti sekä vähennettäessä 
köyhyyttä. Väestö kasvaa yhä 
kaupungistuvammassa maailmassa, joten 
näihin haasteisiin kuuluvat myös useisiin 
aloihin, kuten veteen, meriin, kestävään 
maaperään ja ekosysteemien hoitoon, 
resurssitehokkuuteen (erityisesti jäte), 
kestävään energiaan sekä 
ilmastonmuutokseen, liittyvien 
kansainvälisten toimien tarve, kuten 
ympäristölle haitallisten tukien, myös 
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fossiilisille polttoaineille annettavien 
tukien vaiheittainen poistaminen. Nämä 
sitoumukset on muunnettava toiminnaksi 
paikallisella, kansallisella ja unionin 
tasolla. Lisäksi EU:n on osallistuttava 
ennakoivasti kansainvälisiin pyrkimyksiin 
maailmanlaajuisen kestävän kehityksen 
takaavien ratkaisujen löytämiseksi.

Or. en

Tarkistus 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ehdotus päätökseksi
Liite – 92 kohta

Komission teksti Tarkistus

92. Ympäristön kestävyys on 
avainasemassa köyhyyden vähentämisessä 
sekä hyvinvoinnin ja talouskasvun 
varmistamisessa. Rio+20-
huippukokouksessa maailman johtajat 
uusivat sitoumuksensa kestävään 
kehitykseen ja tunnustivat, että osallistava 
vihreä talous on merkittävä väline kestävän 
kehityksen saavuttamisessa ja että terveellä 
ympäristöllä on erittäin tärkeä rooli 
varmistettaessa elintarvikkeiden saanti sekä 
vähennettäessä köyhyyttä. Väestö kasvaa 
yhä kaupungistuvammassa maailmassa, 
joten näihin haasteisiin kuuluvat myös 
veteen, meriin, kestävään maaperään ja 
ekosysteemien hoitoon, 
resurssitehokkuuteen (erityisesti jäte), 
kestävään energiaan sekä 
ilmastonmuutokseen liittyvien toimien 
tarve, kuten myös fossiilisille polttoaineille 
annettavien tukien vaiheittainen 
poistaminen. Haasteita on käsiteltävä 
räätälöityjen lähestymistapojen avulla 
paikallisella, kansallisella tai unionin 
tasolla. Lisäksi on sitouduttava 
kansainvälisiin pyrkimyksiin 
maailmanlaajuisen kestävän kehityksen 

92. Ympäristön kestävyys on 
avainasemassa köyhyyden vähentämisessä 
sekä hyvinvoinnin ja talouskasvun 
varmistamisessa. 
Rio+20-huippukokouksessa maailman 
johtajat uusivat sitoumuksensa kestävään 
kehitykseen ja tunnustivat, että osallistava 
vihreä talous on merkittävä väline kestävän 
kehityksen saavuttamisessa ja että terveellä 
ympäristöllä on erittäin tärkeä rooli 
varmistettaessa elintarvikkeiden saanti sekä 
vähennettäessä köyhyyttä. Väestö kasvaa 
yhä kaupungistuvammassa maailmassa, 
joten näihin haasteisiin kuuluvat myös 
veteen, meriin, kestävään maaperään ja 
ekosysteemien hoitoon, 
resurssitehokkuuteen (erityisesti jäte), 
kestävään energiaan sekä 
ilmastonmuutokseen liittyvien toimien 
tarve, kuten myös ympäristölle haitallisten
tukien tunnistaminen ja vaiheittainen 
poistaminen. Haasteita on käsiteltävä 
räätälöityjen lähestymistapojen avulla 
paikallisella, kansallisella tai unionin 
tasolla. Lisäksi on sitouduttava 
kansainvälisiin pyrkimyksiin 
maailmanlaajuisen kestävän kehityksen 
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takaavien ratkaisujen löytämiseksi. takaavien ratkaisujen löytämiseksi.

Or. en

Tarkistus 467
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 93 kohta

Komission teksti Tarkistus

93. Rio+20-huippukokouksen tulokset on 
otettava huomioon unionin ja sen 
jäsenvaltioiden sisä- ja ulkopoliittisissa 
prioriteeteissa. Unionin olisi myös tuettava 
korkean tason poliittisen foorumin 
perustamista. Se korvaisi vähitellen
kestävän kehityksen komission ja seuraisi 
Rio+20-huippukokouksen tulosten 
täytäntöönpanoa.

93. Rio+20-huippukokouksen tulokset on 
otettava huomioon unionin ja sen 
jäsenvaltioiden sisä- ja ulkopoliittisissa 
prioriteeteissa. Unionin olisi myös tuettava 
korkean tason poliittisen foorumin 
toimintaa. Se korvaa kestävän kehityksen 
komission ja seuraa 
Rio+20-huippukokouksen tulosten 
täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 468
Dan Jørgensen

Ehdotus päätökseksi
Liite – 94 kohta

Komission teksti Tarkistus

94. Useat tässä ohjelmassa asetetuista 
ensisijaisista tavoitteista voidaan saavuttaa 
täysimääräisesti vain osana 
maailmanlaajuisia toimia ja yhteistyössä 
kumppanuusmaiden kanssa. Tästä syystä 
unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi 
osallistuttava asiaa koskeviin 
kansainvälisiin, alueellisiin ja 
kahdenvälisiin prosesseihin vahvalla, 
keskittyneellä, yhtenäisellä ja 
johdonmukaisella tavalla. Niiden olisi 
edelleen edistettävä tehokasta ja sääntöihin 

94. Useat tässä ohjelmassa asetetuista 
ensisijaisista tavoitteista voidaan saavuttaa 
täysimääräisesti vain osana 
maailmanlaajuisia toimia ja yhteistyössä 
kumppanuusmaiden kanssa. Tästä syystä
unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi 
osallistuttava asiaa koskeviin 
kansainvälisiin, alueellisiin ja 
kahdenvälisiin prosesseihin, kuten 
kahdenvälisiin kauppasopimuksiin,
vahvalla, keskittyneellä, yhtenäisellä ja 
johdonmukaisella tavalla. Niiden olisi 
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perustuvaa kehystä maailmanlaajuiselle 
ympäristöpolitiikalle. Sen tukena olisi 
oltava tehokkaampi ja strategisempi 
lähestymistapa, jossa kahdenväliset ja 
poliittiset dialogit ja yhteistyö suunnataan 
unionin strategisiin kumppaneihin, 
ehdokas- ja naapurimaihin, sekä 
kehitysmaihin, ja johon olisi varattu 
riittävä rahoitus.

edelleen edistettävä tehokasta ja sääntöihin 
perustuvaa kehystä maailmanlaajuiselle 
ympäristöpolitiikalle. Sen tukena olisi 
oltava tehokkaampi ja strategisempi 
lähestymistapa, jossa kahdenväliset ja 
poliittiset dialogit ja yhteistyö suunnataan 
unionin strategisiin kumppaneihin, 
ehdokas- ja naapurimaihin, sekä 
kehitysmaihin, ja johon olisi varattu 
riittävä rahoitus.

Or. en

Tarkistus 469
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ehdotus päätökseksi
Liite – 94 kohta

Komission teksti Tarkistus

94. Useat tässä ohjelmassa asetetuista 
ensisijaisista tavoitteista voidaan saavuttaa 
täysimääräisesti vain osana 
maailmanlaajuisia toimia ja yhteistyössä 
kumppanuusmaiden kanssa. Tästä syystä 
unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi 
osallistuttava asiaa koskeviin 
kansainvälisiin, alueellisiin ja 
kahdenvälisiin prosesseihin vahvalla, 
keskittyneellä, yhtenäisellä ja 
johdonmukaisella tavalla. Niiden olisi 
edelleen edistettävä tehokasta ja sääntöihin 
perustuvaa kehystä maailmanlaajuiselle 
ympäristöpolitiikalle. Sen tukena olisi 
oltava tehokkaampi ja strategisempi 
lähestymistapa, jossa kahdenväliset ja 
poliittiset dialogit ja yhteistyö suunnataan 
unionin strategisiin kumppaneihin, 
ehdokas- ja naapurimaihin, sekä 
kehitysmaihin, ja johon olisi varattu 
riittävä rahoitus.

94. Useat tässä ohjelmassa asetetuista 
ensisijaisista tavoitteista voidaan saavuttaa 
täysimääräisesti vain osana 
maailmanlaajuisia toimia ja yhteistyössä 
kumppanuusmaiden kanssa. Tästä syystä 
unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi 
osallistuttava asiaa koskeviin 
kansainvälisiin, alueellisiin ja 
kahdenvälisiin prosesseihin vahvalla, 
keskittyneellä, yhtenäisellä ja 
johdonmukaisella tavalla. Niiden olisi 
edelleen edistettävä tehokasta ja sääntöihin 
perustuvaa kehystä maailmanlaajuiselle 
ympäristöpolitiikalle. Sen tukena olisi 
oltava tehokkaampi ja strategisempi 
lähestymistapa, jossa kahdenväliset ja 
poliittiset dialogit ja yhteistyö suunnataan
unionin strategisiin kumppaneihin, 
ehdokas- ja naapurimaihin, sekä 
kehitysmaihin, ja johon olisi varattu 
riittävä rahoitus. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä Mustanmeren alueeseen.

Or. en
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Tarkistus 470
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 95 kohta

Komission teksti Tarkistus

95. Tämän ohjelman aikajänne vastaa 
kansainvälisen ilmasto-, biodiversiteetti- ja 
kemikaalipolitiikan tärkeimpiä vaiheita. 
Jotta maapallon keskilämpötilan nousu ei 
ylittäisi kahden celsiusasteen kattoa, on 
kasvihuonekaasupäästöjä leikattava 
vähintään 50 prosentilla vuoden 1990 
tasoista vuoteen 2050 mennessä. Kuitenkin
UNFCCC:n osapuolet ovat onnistuneet 
vähentämään päästöjä vain puolet siitä 
määrästä, joka piti vähentää vuoteen 2020 
mennessä. Ilmastonmuutosta tuskin 
saadaan hillittyä ilman päättäväisiä 
maailmanlaajuisia toimia. Jopa parhaassa 
mahdollisessa tilanteessa maat kohtaavat 
jatkossa entistä enemmän 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia, koska 
kasvihuonekaasupäästöt ovat 
ennätysmäisen suuret. Niiden on siis 
laadittava strategioita ilmastonmuutokseen 
sopeutumisesta. Durbanin 
toimintaohjelman puitteissa on tarkoitus 
sopia vuoteen 2015 mennessä on tarkoitus 
sopia kaikkiin maihin sovellettavasta 
kattavasta ja määrätietoisesta 
sopimuksesta, jonka täytäntöönpano alkaa 
vuonna 2020. EU on etupainotteisesti 
sitoutunut tähän prosessiin ja käy 
esimerkiksi keskusteluja siitä, miten 
nykyisten päästövähennyssitoumusten 
suurusero kehittyneiden maiden ja 
kehitysmaiden välillä poistetaan, ja siitä, 
mitä toimia tarvitaan, jotta päästöt pysyvät 
sellaisena, että kahden celsiusasteen 
tavoitteessa pysytään. Rio+20-
huippukokouksen seurannan olisi myös 
edistettävä kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä ja siten taistelua 

95. Tämän ohjelman aikajänne vastaa 
kansainvälisen ilmasto-, biodiversiteetti- ja 
kemikaalipolitiikan tärkeimpiä vaiheita. 
Jotta maapallon keskilämpötilan nousu ei 
ylittäisi kahden celsiusasteen kattoa, on 
kasvihuonekaasupäästöjä leikattava 
IPCC:n mukaan vähintään 50 prosentilla 
vuoden 1990 tasoista vuoteen 2050 
mennessä. Kuitenkin UNFCCC:n 
osapuolet ovat onnistuneet vähentämään 
päästöjä vain puolet siitä määrästä, joka
piti vähentää vuoteen 2020 mennessä. 
Ilmastonmuutosta tuskin saadaan hillittyä 
ilman päättäväisiä maailmanlaajuisia 
toimia. Jopa parhaassa mahdollisessa 
tilanteessa maat kohtaavat jatkossa entistä 
enemmän ilmastonmuutoksen vaikutuksia. 
Niiden on siis laadittava strategioita 
ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. 
Durbanin toimintaohjelman puitteissa on 
tarkoitus sopia vuoteen 2015 mennessä 
kaikkiin maihin sovellettavasta kattavasta 
ja määrätietoisesta sopimuksesta, jonka 
täytäntöönpano alkaa vuonna 2020. EU on 
etupainotteisesti sitoutunut tähän prosessiin 
ja käy esimerkiksi keskusteluja siitä, miten 
nykyisten päästövähennyssitoumusten 
suurusero kehittyneiden maiden ja 
kehitysmaiden välillä poistetaan, ja siitä, 
mitä toimia tarvitaan, jotta päästöt pysyvät 
sellaisena, että kahden celsiusasteen 
tavoitteessa pysytään. 
Rio+20-huippukokouksen seurannan olisi 
myös edistettävä 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja 
siten sopeutumista ilmastonmuutokseen. 
Samaan aikaan EU:n olisi pyrittävä 
luomaan ja tiivistämään edelleen 
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ilmastonmuutosta vastaan. Samaan aikaan 
EU:n olisi pyrittävä luomaan ja 
tiivistämään edelleen 
ilmastonmuutoskumppanuuksia 
strategisten kumppaneiden kanssa ja 
toteutettava uusia toimia ympäristö- ja 
ilmastonäkökohtien valtavirtaistamiseksi 
kehityspolitiikkansa kanssa.

ilmastonmuutoskumppanuuksia 
strategisten kumppaneiden kanssa ja 
toteutettava uusia toimia ympäristö- ja 
ilmastonäkökohtien valtavirtaistamiseksi 
ulkopolitiikkansa kanssa 
vastavuoroisuuden ja ehdollisuuden 
perusteella.

Or. it

Tarkistus 471
Margrete Auken, Jo Leinen

Ehdotus päätökseksi
Liite – 95 kohta

Komission teksti Tarkistus

95. Tämän ohjelman aikajänne vastaa 
kansainvälisen ilmasto-, biodiversiteetti- ja 
kemikaalipolitiikan tärkeimpiä vaiheita. 
Jotta maapallon keskilämpötilan nousu ei 
ylittäisi kahden celsiusasteen kattoa, on 
kasvihuonekaasupäästöjä leikattava 
vähintään 50 prosentilla vuoden 1990 
tasoista vuoteen 2050 mennessä. Kuitenkin 
UNFCCC:n osapuolet ovat onnistuneet 
vähentämään päästöjä vain puolet siitä 
määrästä, joka piti vähentää vuoteen 2020 
mennessä. Ilmastonmuutosta tuskin 
saadaan hillittyä ilman päättäväisiä 
maailmanlaajuisia toimia. Jopa parhaassa 
mahdollisessa tilanteessa maat kohtaavat 
jatkossa entistä enemmän 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia, koska 
kasvihuonekaasupäästöt ovat 
ennätysmäisen suuret. Niiden on siis 
laadittava strategioita ilmastonmuutokseen 
sopeutumisesta. Durbanin 
toimintaohjelman puitteissa on tarkoitus 
sopia vuoteen 2015 mennessä on tarkoitus 
sopia kaikkiin maihin sovellettavasta 
kattavasta ja määrätietoisesta 
sopimuksesta, jonka täytäntöönpano alkaa 
vuonna 2020. EU on etupainotteisesti 

95. Tämän ohjelman aikajänne vastaa 
kansainvälisen ilmasto-, biodiversiteetti- ja 
kemikaalipolitiikan tärkeimpiä vaiheita. 
Jotta maapallon keskilämpötilan nousu ei 
ylittäisi kahden celsiusasteen kattoa, on 
kasvihuonekaasupäästöjä leikattava 
vähintään 50 prosentilla vuoden 1990 
tasoista vuoteen 2050 mennessä. Kuitenkin 
UNFCCC:n osapuolet ovat onnistuneet 
vähentämään päästöjä vain puolet siitä 
määrästä, joka piti vähentää vuoteen 2020 
mennessä. Ilmastonmuutosta tuskin 
saadaan hillittyä ilman päättäväisiä 
maailmanlaajuisia toimia. Jopa parhaassa 
mahdollisessa tilanteessa maat kohtaavat 
jatkossa entistä enemmän 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia, koska 
kasvihuonekaasupäästöt ovat 
ennätysmäisen suuret. Niiden on siis 
laadittava strategioita ilmastonmuutokseen 
sopeutumisesta. Durbanin 
toimintaohjelman puitteissa on tarkoitus 
sopia vuoteen 2015 mennessä kaikkiin 
maihin sovellettavasta kattavasta ja 
määrätietoisesta sopimuksesta, jonka 
täytäntöönpano alkaa vuonna 2020. EU on 
etupainotteisesti sitoutunut tähän prosessiin 
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sitoutunut tähän prosessiin ja käy 
esimerkiksi keskusteluja siitä, miten 
nykyisten päästövähennyssitoumusten 
suurusero kehittyneiden maiden ja 
kehitysmaiden välillä poistetaan, ja siitä, 
mitä toimia tarvitaan, jotta päästöt pysyvät 
sellaisena, että kahden celsiusasteen 
tavoitteessa pysytään. Rio+20-
huippukokouksen seurannan olisi myös 
edistettävä kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä ja siten taistelua 
ilmastonmuutosta vastaan. . Samaan aikaan 
EU:n olisi pyrittävä luomaan ja 
tiivistämään edelleen 
ilmastonmuutoskumppanuuksia 
strategisten kumppaneiden kanssa ja 
toteutettava uusia toimia ympäristö- ja 
ilmastonäkökohtien valtavirtaistamiseksi 
kehityspolitiikkansa kanssa.

ja käy esimerkiksi keskusteluja siitä, miten 
nykyisten päästövähennyssitoumusten 
suurusero kehittyneiden maiden ja 
kehitysmaiden välillä poistetaan, ja siitä, 
mitä toimia tarvitaan, jotta päästöt pysyvät 
sellaisena, että kahden celsiusasteen 
tavoitteessa pysytään ja otetaan samalla 
huomioon tieteelliset todisteet, joiden 
mukaan tarvitaan 1,5 celsiusasteen 
tavoitetta, jotta voidaan vähentää 
haavoittuvimpiin maihin kohdistuvia 
vakavia vaikutuksia. 
Rio+20-huippukokouksen seurannan olisi 
myös edistettävä 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja 
siten taistelua ilmastonmuutosta vastaan. . 
Samaan aikaan EU:n olisi pyrittävä 
luomaan ja tiivistämään edelleen 
ilmastonmuutoskumppanuuksia 
strategisten kumppaneiden kanssa 
toteuttamalla valmiuksien kehittämistä, 
ilmastorahoitusta ja teknistä tukea 
koskevat sitoumukset ja toteutettava uusia 
toimia ympäristö- ja ilmastonäkökohtien 
valtavirtaistamiseksi kehityspolitiikkansa 
kanssa. EU:n olisi myös määritettävä 
rahoituksen lähteet ja oma osuutensa 
vihreään ilmastorahastoon UNFCCC:n 
sitoumuksen yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 472
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 95 kohta

Komission teksti Tarkistus

95. Tämän ohjelman aikajänne vastaa 
kansainvälisen ilmasto-, biodiversiteetti- ja 
kemikaalipolitiikan tärkeimpiä vaiheita. 
Jotta maapallon keskilämpötilan nousu ei 
ylittäisi kahden celsiusasteen kattoa, on 
kasvihuonekaasupäästöjä leikattava 

95. Tämän ohjelman aikajänne vastaa 
kansainvälisen ilmasto-, biodiversiteetti- ja 
kemikaalipolitiikan tärkeimpiä vaiheita. 
Jotta maapallon keskilämpötilan nousu ei 
ylittäisi kahden celsiusasteen kattoa, on 
kasvihuonekaasupäästöjä leikattava 
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vähintään 50 prosentilla vuoden 1990 
tasoista vuoteen 2050 mennessä. Kuitenkin 
UNFCCC:n osapuolet ovat onnistuneet 
vähentämään päästöjä vain puolet siitä 
määrästä, joka piti vähentää vuoteen 2020 
mennessä. Ilmastonmuutosta tuskin 
saadaan hillittyä ilman päättäväisiä 
maailmanlaajuisia toimia. Jopa parhaassa 
mahdollisessa tilanteessa maat kohtaavat 
jatkossa entistä enemmän 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia, koska 
kasvihuonekaasupäästöt ovat 
ennätysmäisen suuret. Niiden on siis 
laadittava strategioita ilmastonmuutokseen 
sopeutumisesta. Durbanin 
toimintaohjelman puitteissa on tarkoitus 
sopia vuoteen 2015 mennessä on tarkoitus 
sopia kaikkiin maihin sovellettavasta 
kattavasta ja määrätietoisesta 
sopimuksesta, jonka täytäntöönpano alkaa 
vuonna 2020. EU on etupainotteisesti 
sitoutunut tähän prosessiin ja käy 
esimerkiksi keskusteluja siitä, miten 
nykyisten päästövähennyssitoumusten 
suurusero kehittyneiden maiden ja 
kehitysmaiden välillä poistetaan, ja siitä, 
mitä toimia tarvitaan, jotta päästöt pysyvät 
sellaisena, että kahden celsiusasteen 
tavoitteessa pysytään. Rio+20-
huippukokouksen seurannan olisi myös 
edistettävä kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä ja siten taistelua 
ilmastonmuutosta vastaan. Samaan aikaan 
EU:n olisi pyrittävä luomaan ja 
tiivistämään edelleen 
ilmastonmuutoskumppanuuksia 
strategisten kumppaneiden kanssa ja 
toteutettava uusia toimia ympäristö- ja 
ilmastonäkökohtien valtavirtaistamiseksi 
kehityspolitiikkansa kanssa.

vähintään 50 prosentilla vuoden 1990 
tasoista vuoteen 2050 mennessä. Kuitenkin 
UNFCCC:n osapuolet ovat onnistuneet 
vähentämään päästöjä vain puolet siitä 
määrästä, joka piti vähentää vuoteen 2020 
mennessä. Ilmastonmuutosta tuskin 
saadaan hillittyä ilman päättäväisiä 
maailmanlaajuisia toimia. Jopa parhaassa 
mahdollisessa tilanteessa maat kohtaavat 
jatkossa entistä enemmän 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia, koska 
kasvihuonekaasupäästöt ovat 
ennätysmäisen suuret. Niiden on siis 
laadittava strategioita ilmastonmuutokseen 
sopeutumisesta. Durbanin 
toimintaohjelman puitteissa on tarkoitus 
sopia vuoteen 2015 mennessä kaikkiin 
maihin sovellettavasta kattavasta ja 
määrätietoisesta sopimuksesta, jonka 
täytäntöönpano alkaa vuonna 2020. EU on 
etupainotteisesti sitoutunut tähän prosessiin 
ja käy esimerkiksi keskusteluja siitä, miten 
nykyisten päästövähennyssitoumusten 
suurusero kehittyneiden maiden ja 
kehitysmaiden välillä poistetaan, ja siitä, 
mitä toimia tarvitaan, jotta päästöt pysyvät 
sellaisena, että kahden celsiusasteen 
tavoitteessa pysytään. 
Rio+20-huippukokouksen seurannan olisi 
myös edistettävä 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja 
siten taistelua ilmastonmuutosta vastaan. 
Samaan aikaan EU:n olisi pyrittävä 
luomaan ja tiivistämään edelleen 
ilmastonmuutoskumppanuuksia 
strategisten kumppaneiden kanssa ja 
toteutettava uusia toimia ympäristö- ja 
ilmastonäkökohtien valtavirtaistamiseksi 
kehityspolitiikkansa kanssa. EU:n on 
otettava johtava asema kansainvälisissä 
neuvotteluissa, jotta edistetään EU:n 
päästökauppajärjestelmän ja muiden 
tällaisten järjestelmien välisiä yhteyksiä ja 
voidaan siten lähitulevaisuudessa ottaa 
käyttöön maailmanlaajuiset 
hiilidioksidimarkkinat OECD:n 
(Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestö) jäsenvaltioiden ja tärkeimpien 
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kehittyvien talouksien välillä.

Or. es

Tarkistus 473
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 96 kohta

Komission teksti Tarkistus

96. Biologista monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen (CBD) maailmanlaajuiset 
tavoitteet on saavutettava vuoteen 2020 
mennessä, jotta maailmanlaajuinen 
biodiversiteetin häviäminen voidaan 
pysäyttää ja lopulta kääntää sen suunta. EU 
osallistuu oman osuutensa mukaisesti 
näihin pyrkimyksiin. EU aikoo saavuttaa 
tavoitteen, jonka mukaan kehitysmaille 
suunnattava biodiversiteettirahoitus on 
kaksinkertaistettava vuoteen 2015 
mennessä ja saavutettu taso ylläpidettävä 
vuoteen 2020 saakka. Kemikaalien 
aiheuttamien riskien hallinnan osalta on 
jo asetettu maailmanlaajuinen tavoite 
vuodelle 2020. EU jatkaa aktiivista ja 
rakentavaa rooliaan näiden prosessien 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

96. Biologista monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen (CBD) maailmanlaajuiset 
tavoitteet on saavutettava vuoteen 2020 
mennessä, jotta maailmanlaajuinen 
biodiversiteetin häviäminen voidaan 
pysäyttää ja lopulta kääntää sen suunta. EU 
osallistuu oman osuutensa mukaisesti 
näihin pyrkimyksiin. EU aikoo saavuttaa 
tavoitteen, jonka mukaan kehitysmaille 
suunnattava biodiversiteettirahoitus on 
kaksinkertaistettava vuoteen 2015 
mennessä ja saavutettu taso ylläpidettävä 
vuoteen 2020 saakka. EU jatkaa 
aavikoitumisen estämiseksi tehdyn YK:n 
yleissopimuksen (UNCCD) 
täytäntöönpanon tukemista ja toimii 
erityisesti maan huonontumisen kannalta 
neutraalin maailman hyväksi 
Rio+20-huippukokouksessa sovitun 
mukaisesti. EU tehostaa myös toimiaan 
Rio+20-huippukokouksessa vahvistetun
kemikaalien koko elinkaaren kestävää ja 
vaarallisten jätteiden moitteetonta 
hallintaa koskevan maailmanlaajuisen 
tavoitteen vuodelle 2020 saavuttamiseksi 
ja siihen liittyvien sopimusten 
tukemiseksi. EU jatkaa aktiivista ja 
rakentavaa rooliaan näiden prosessien 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 474
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 96 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

96 a. EU:n olisi osallistuttava 
ennakoivalla asenteella kansainvälisiin 
neuvotteluihin, jotka koskevat uusia ja 
kehittyviä kysymyksiä ja erityisesti uusia 
yleissopimuksia, sopimuksia ja 
arviointeja, kuten neuvotteluihin 
UNCLOSin puitteissa tehtävästä 
kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisia 
alueita koskevasta 
täytäntöönpanosopimuksesta ja maailman 
valtamerien tilaa koskevasta arvioinnista.

Or. en

Tarkistus 475
Ewald Stadler

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 97 kohta

Komission teksti Tarkistus

97. EU on kattavasti mukana 
monenvälisissä ympäristösopimuksissa, 
vaikka useat jäsenvaltiot eivät vielä 
olekaan ratifioineet keskeisiä sopimuksia. 
Tämä vaarantaa EU:n uskottavuutta näitä 
sopimuksia koskevissa neuvotteluissa. 
Jäsenvaltioiden ja EU:n olisi varmistettava, 
että kaikki niiden allekirjoittamat 
ympäristösopimukset myös ratifioidaan 
mahdollisimman nopeasti.

97. EU on kattavasti mukana 
monenvälisissä ympäristösopimuksissa, 
vaikka useat jäsenvaltiot eivät vielä 
olekaan ratifioineet keskeisiä sopimuksia. 
Tämä vaarantaa EU:n uskottavuutta näitä 
sopimuksia koskevissa neuvotteluissa. 
Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
varmistettava, että kaikki niiden 
allekirjoittamat ympäristösopimukset myös 
ratifioidaan mahdollisimman nopeasti ja 
että jäsenvaltioilla on oikeus soveltaa 
toisistaan poikkeavia lähestymistapoja 
ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Or. de
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Tarkistus 476
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 97 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

97 a. EU:n olisi edelleen tehostettava 
osallistumistaan aloitteisiin, joilla 
helpotetaan siirtymistä osallistavaan 
vihreään talouteen kansainvälisesti, 
esimerkiksi edistetään asianmukaisten 
edellytysten luomista sekä BKT:ta 
täydentävien markkinapohjaisten 
välineiden ja indikaattoreiden 
kehittämistä EU:n sisäpolitiikan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 477
Karin Kadenbach

Ehdotus päätökseksi
Liite – 98 kohta

Komission teksti Tarkistus

98. EU:n olisi myös hyödynnettävä 
asemaansa yhtenä maailman suurimmista 
markkinoista sellaisten politiikkojen ja 
lähestymistapojen edistämiseksi, jotka 
vähentävät maapallon luonnonvaroille 
aiheutuvia paineita. Tämä voidaan
toteuttaa muuttamalla tuotanto- ja 
kulutustapoja sekä varmistamalla, että 
kauppa- ja sisämarkkinapolitiikat tukevat 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamista ja sisältävä kannustimia, 
jotka saavat muut maat parantamaan 
ympäristösääntelyn kehystään ja normejaan 
sekä panemaan ne täytäntöön. EU edistää 
edelleen kestävää kehitystä 

98. EU:n olisi myös hyödynnettävä 
asemaansa yhtenä maailman suurimmista 
markkinoista sellaisten politiikkojen ja 
lähestymistapojen edistämiseksi, jotka 
vähentävät maapallon luonnonvaroille 
aiheutuvia paineita. Tätä ei voida toteuttaa 
yksin, mutta se voidaan aloittaa
muuttamalla tuotanto- ja kulutustapoja 
sekä varmistamalla, että kauppa- ja 
sisämarkkinapolitiikat tukevat ympäristö-
ja ilmastotavoitteiden saavuttamista ja 
sisältävä kannustimia, jotka saavat muut 
maat parantamaan ympäristösääntelyn 
kehystään ja normejaan sekä panemaan ne 
täytäntöön. EU edistää edelleen kestävää 
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neuvottelemalla kansainvälisiin 
kauppasopimuksiinsa sisältyvistä tätä 
koskevista säännöksistä ja panemalla ne 
täytäntöön. EU:n olisi myös harkittava 
muita toimintapoliittisia vaihtoehtoja, joilla 
voitaisiin vähentää vaikutuksia, joita EU:n 
kulutus aiheuttaa ympäristölle muissa kuin 
EU-maissa. Esimerkkejä tällaisista 
toimintavaihtoehdoista ovat
metsälainsäädännön noudattamiseen, 
metsähallintoon ja puukauppaan (FLEGT) 
liittyvät kumppanuudet, joiden puitteissa 
on luotu kehys sen varmistamiseksi, että 
EU:hun tuodaan kumppanimaista 
ainoastaan laillisesti korjattua 
puutavaraa.

kehitystä neuvottelemalla kansainvälisiin 
kauppasopimuksiinsa sisältyvistä tätä 
koskevista säännöksistä ja panemalla ne 
täytäntöön. EU:n olisi myös harkittava 
muita toimintapoliittisia vaihtoehtoja, joilla 
voitaisiin vähentää vaikutuksia, joita EU:n 
kulutus aiheuttaa ympäristölle muissa kuin 
EU-maissa. Metsälainsäädännön 
noudattamiseen, metsähallintoon ja 
puukauppaan (FLEGT) liittyviä 
kahdenvälisiä kumppanuuksia olisi 
kehitettävä entisestään ja laajennettava 
muihin tuotteisiin.

Or. en

Tarkistus 478
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 98 kohta

Komission teksti Tarkistus

98. EU:n olisi myös hyödynnettävä 
asemaansa yhtenä maailman suurimmista 
markkinoista sellaisten politiikkojen ja 
lähestymistapojen edistämiseksi, jotka 
vähentävät maapallon luonnonvaroille 
aiheutuvia paineita. Tämä voidaan toteuttaa 
muuttamalla tuotanto- ja kulutustapoja 
sekä varmistamalla, että kauppa- ja 
sisämarkkinapolitiikat tukevat ympäristö-
ja ilmastotavoitteiden saavuttamista ja 
sisältävä kannustimia, jotka saavat muut 
maat parantamaan ympäristösääntelyn 
kehystään ja normejaan sekä panemaan ne 
täytäntöön. EU edistää edelleen kestävää 
kehitystä neuvottelemalla kansainvälisiin 
kauppasopimuksiinsa sisältyvistä tätä 
koskevista säännöksistä ja panemalla ne 
täytäntöön. EU:n olisi myös harkittava 
muita toimintapoliittisia vaihtoehtoja, joilla 

98. EU:n olisi myös hyödynnettävä 
asemaansa yhtenä maailman suurimmista 
markkinoista sellaisten politiikkojen ja 
lähestymistapojen edistämiseksi, jotka 
vähentävät maapallon luonnonvaroille 
aiheutuvia paineita. Tämä voidaan toteuttaa 
muuttamalla tuotanto- ja kulutustapoja 
sekä varmistamalla, että kauppa- ja 
sisämarkkinapolitiikat tukevat ympäristö-
ja ilmastotavoitteiden saavuttamista ja että 
ne vastavuoroisuuden perusteella 
sisältävät lausekkeita, joilla varmistetaan, 
että muut maat parantavat
ympäristösääntelyn kehystään ja normejaan 
sekä panevat ne täytäntöön ja torjuvat 
ympäristöperusteista polkumyyntiä. EU 
edistää edelleen kestävää kehitystä 
neuvottelemalla kansainvälisiin 
kauppasopimuksiinsa sisältyvistä tätä 
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voitaisiin vähentää vaikutuksia, joita EU:n 
kulutus aiheuttaa ympäristölle muissa kuin 
EU-maissa. Esimerkkejä tällaisista 
toimintavaihtoehdoista ovat 
metsälainsäädännön noudattamiseen, 
metsähallintoon ja puukauppaan (FLEGT) 
liittyvät kumppanuudet, joiden puitteissa 
on luotu kehys sen varmistamiseksi, että 
EU:hun tuodaan kumppanimaista 
ainoastaan laillisesti korjattua puutavaraa.

koskevista säännöksistä ja panemalla ne 
täytäntöön. EU:n olisi myös harkittava 
muita toimintapoliittisia vaihtoehtoja, joilla 
voitaisiin vähentää vaikutuksia, joita EU:n 
kulutus aiheuttaa ympäristölle muissa kuin 
EU-maissa. Esimerkkejä tällaisista 
toimintavaihtoehdoista ovat 
metsälainsäädännön noudattamiseen, 
metsähallintoon ja puukauppaan (FLEGT) 
liittyvät kumppanuudet, joiden puitteissa 
on luotu kehys sen varmistamiseksi, että 
EU:hun tuodaan kumppanimaista 
ainoastaan laillisesti korjattua puutavaraa.

Or. it

Tarkistus 479
Dan Jørgensen

Ehdotus päätökseksi
Liite – 98 kohta

Komission teksti Tarkistus

98. EU:n olisi myös hyödynnettävä 
asemaansa yhtenä maailman suurimmista 
markkinoista sellaisten politiikkojen ja 
lähestymistapojen edistämiseksi, jotka 
vähentävät maapallon luonnonvaroille 
aiheutuvia paineita. Tämä voidaan toteuttaa 
muuttamalla tuotanto- ja kulutustapoja 
sekä varmistamalla, että kauppa- ja 
sisämarkkinapolitiikat tukevat ympäristö-
ja ilmastotavoitteiden saavuttamista ja 
sisältävä kannustimia, jotka saavat muut 
maat parantamaan ympäristösääntelyn 
kehystään ja normejaan sekä panemaan ne 
täytäntöön. EU edistää edelleen kestävää 
kehitystä neuvottelemalla kansainvälisiin 
kauppasopimuksiinsa sisältyvistä tätä 
koskevista säännöksistä ja panemalla ne 
täytäntöön. EU:n olisi myös harkittava 
muita toimintapoliittisia vaihtoehtoja, joilla 
voitaisiin vähentää vaikutuksia, joita EU:n 
kulutus aiheuttaa ympäristölle muissa kuin 
EU-maissa. Esimerkkejä tällaisista 

98. EU:n olisi myös hyödynnettävä 
asemaansa yhtenä maailman suurimmista 
markkinoista sellaisten politiikkojen ja 
lähestymistapojen edistämiseksi, jotka 
vähentävät maapallon luonnonvaroille 
aiheutuvia paineita. Tämä voidaan toteuttaa 
muuttamalla tuotanto- ja kulutustapoja 
sekä varmistamalla, että kauppa- ja 
sisämarkkinapolitiikat tukevat ympäristö-
ja ilmastotavoitteiden saavuttamista ja 
sisältävä kannustimia, jotka saavat muut 
maat parantamaan ympäristösääntelyn 
kehystään ja normejaan sekä panemaan ne 
täytäntöön. EU edistää edelleen kestävää 
kehitystä neuvottelemalla kansainvälisiin 
ja kahdenvälisiin kauppasopimuksiinsa 
sisältyvistä tätä koskevista säännöksistä ja 
panemalla ne täytäntöön. EU:n olisi myös 
harkittava muita toimintapoliittisia 
vaihtoehtoja, joilla voitaisiin vähentää 
vaikutuksia, joita EU:n kulutus aiheuttaa 
ympäristölle muissa kuin EU-maissa.
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toimintavaihtoehdoista ovat 
metsälainsäädännön noudattamiseen, 
metsähallintoon ja puukauppaan (FLEGT) 
liittyvät kumppanuudet, joiden puitteissa 
on luotu kehys sen varmistamiseksi, että 
EU:hun tuodaan kumppanimaista 
ainoastaan laillisesti korjattua puutavaraa.

Kaupan vapauttamisen ei pitäisi vaikuttaa 
kielteisesti kolmansien maiden 
ympäristöön eikä haitata sellaisten 
nykyisten ympäristönormien tai 
-politiikkojen toteuttamista, joiden 
tarkoituksena on suojella luontotyyppejä 
ja luontoa. Esimerkkejä tällaisista 
toimintavaihtoehdoista ovat 
metsälainsäädännön noudattamiseen, 
metsähallintoon ja puukauppaan (FLEGT) 
liittyvät kumppanuudet, joiden puitteissa 
on luotu kehys sen varmistamiseksi, että 
EU:hun tuodaan kumppanimaista 
ainoastaan laillisesti korjattua puutavaraa.

Or. en

Tarkistus 480
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 98 kohta

Komission teksti Tarkistus

98. EU:n olisi myös hyödynnettävä 
asemaansa yhtenä maailman suurimmista 
markkinoista sellaisten politiikkojen ja 
lähestymistapojen edistämiseksi, jotka 
vähentävät maapallon luonnonvaroille 
aiheutuvia paineita. Tämä voidaan toteuttaa 
muuttamalla tuotanto- ja kulutustapoja 
sekä varmistamalla, että kauppa- ja 
sisämarkkinapolitiikat tukevat ympäristö-
ja ilmastotavoitteiden saavuttamista ja 
sisältävä kannustimia, jotka saavat muut 
maat parantamaan ympäristösääntelyn 
kehystään ja normejaan sekä panemaan ne 
täytäntöön. EU edistää edelleen kestävää 
kehitystä neuvottelemalla kansainvälisiin 
kauppasopimuksiinsa sisältyvistä tätä 
koskevista säännöksistä ja panemalla ne 
täytäntöön. EU:n olisi myös harkittava 
muita toimintapoliittisia vaihtoehtoja, joilla 
voitaisiin vähentää vaikutuksia, joita EU:n 
kulutus aiheuttaa ympäristölle muissa kuin 

98. EU:n olisi myös hyödynnettävä 
asemaansa yhtenä maailman suurimmista 
markkinoista sellaisten politiikkojen ja 
lähestymistapojen edistämiseksi, jotka 
vähentävät maapallon luonnonvaroille 
aiheutuvia paineita. Tämä voidaan toteuttaa 
muuttamalla tuotanto- ja kulutustapoja 
sekä varmistamalla, että kauppa- ja 
sisämarkkinapolitiikat tukevat ympäristö-
ja ilmastotavoitteiden saavuttamista ja 
sisältävä kannustimia, jotka saavat muut 
maat parantamaan ympäristösääntelyn 
kehystään ja normejaan sekä panemaan ne 
täytäntöön. EU edistää edelleen kestävää 
kehitystä neuvottelemalla kansainvälisiin 
kauppasopimuksiinsa sisältyvistä tätä 
koskevista säännöksistä ja panemalla ne 
täytäntöön. EU:n olisi myös harkittava 
muita toimintapoliittisia vaihtoehtoja, joilla 
voitaisiin vähentää vaikutuksia, joita EU:n 
kulutus aiheuttaa ympäristölle muissa kuin 
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EU-maissa. Esimerkkejä tällaisista 
toimintavaihtoehdoista ovat 
metsälainsäädännön noudattamiseen, 
metsähallintoon ja puukauppaan (FLEGT) 
liittyvät kumppanuudet, joiden puitteissa 
on luotu kehys sen varmistamiseksi, että 
EU:hun tuodaan kumppanimaista 
ainoastaan laillisesti korjattua puutavaraa.

EU-maissa. Esimerkkejä tällaisista 
toimintavaihtoehdoista ovat 
metsälainsäädännön noudattamiseen, 
metsähallintoon ja puukauppaan (FLEGT) 
liittyvät kumppanuudet, joiden puitteissa 
on luotu kehys sen varmistamiseksi, että 
EU:hun tuodaan kumppanimaista 
ainoastaan laillisesti korjattua puutavaraa. 
Tutkitaan myös muita toimintapoliittisia 
vaihtoehtoja, joilla voidaan vähentää 
EU:n kulutuksen ympäristövaikutuksia 
maailmanlaajuisesti.

Or. en

Tarkistus 481
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
Liite – 99 kohta

Komission teksti Tarkistus

99. EU:n olisi edelleen edistettävä 
ympäristön kannalta vastuullisia 
liiketoimintakäytänteitä. Yritysten 
sosiaalista vastuuta koskevassa aloitteessa 
velvoitetaan listatut ja suuret 
listaamattomat yhtiöt, jotka harjoittavat 
kaivannaisteollisuutta tai aarniometsien 
hakkaamista raportoimaan viranomaisille 
suorittamansa maksut. Tämä lisää 
avoimuutta ja vastuullisuutta 
luonnonvarojen hyödyntämisen osalta.
EU on markkinajohtaja 
ympäristöhyödykkeiden ja -palvelujen 
tarjonnassa, joten sen olisi edistettävä 
maailmanlaajuisten vihreiden 
standardeiden hyväksymistä, 
ympäristöhyödykkeiden ja -palvelujen 
vapaakauppaa, ympäristöä ja ilmastoa 
säästävien teknologioiden käytön 
lisäämistä, investointien sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojaa ja parhaiden 
käytänteiden vaihtamista kansainvälisellä 

99. EU:n olisi edelleen edistettävä 
ympäristön kannalta vastuullisia 
liiketoimintakäytänteitä. EU on 
markkinajohtaja ympäristöhyödykkeiden ja 
-palvelujen tarjonnassa, joten sen olisi 
edistettävä maailmanlaajuisten vihreiden 
standardeiden hyväksymistä, 
ympäristöhyödykkeiden ja -palvelujen 
vapaakauppaa, ympäristöä ja ilmastoa 
säästävien teknologioiden käytön 
lisäämistä, investointien sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojaa ja parhaiden 
käytänteiden vaihtamista kansainvälisellä 
tasolla.



PE508.029v01-00 50/63 AM\931429FI.doc

FI

tasolla.

Or. en

Perustelu

Metsäteollisuus hyödyntää kestävästi uusiutuvia metsävaroja ja heillä on jo 
raportointivelvollisuus muun lainsäädännön kautta ja vapaaehtoisten kolmannen osapuolen 
verifioimien järjestelmien kautta.

Tarkistus 482
Dan Jørgensen

Ehdotus päätökseksi
Liite – 99 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

99 a. Vanhentuneiden torjunta-aineiden 
ja muiden vanhentuneiden kemikaalien 
suuret varastot aiheuttavat uhkan EU:n 
jäsenvaltioissa sekä ENPI-maissa ja 
Venäjällä. Kansalliset ja EU:n 
puhdistusohjelmat ovat osittain poistaneet 
tämän uhkan esimerkiksi Baltian maissa 
ja Puolassa, mutta muissa maissa uhka 
on edelleen jäljellä. ENPI-maissa ja 
Venäjällä suuret kemikaalimäärät 
saattavat aiheuttaa ympäristökatastrofin, 
joka vaikuttaisi niiden kansalaisiin ja 
tuontielintarvikkeiden kuluttajiin EU:ssa. 
On luotava ennaltaehkäisevä strategia, 
jolla ehkäistään elintarvikeskandaaleja 
(kuten nitrofeeni-tapaus Saksassa) ja 
taloudellisia vahinkoja ottamalla käyttöön 
kattava alueellinen puhdistusohjelma 
EU:n jäsenvaltioissa sekä ENPI-maissa ja 
Venäjällä. 

Or. en

Tarkistus 483
Giancarlo Scottà
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Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 100 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

100. Jotta voitaisiin lisätä EU:n 
tehokkuutta alueellisten ja 
maailmanlaajuisten ympäristö- ja 
ilmastohaasteiden käsittelyssä, ohjelmalla 
on varmistettava, että vuoteen 2020 
mennessä:

100. Jotta voitaisiin lisätä EU:n 
tehokkuutta alueellisten ja 
maailmanlaajuisten ympäristö- ja 
ilmastohaasteiden käsittelyssä, ohjelmalla 
olisi varmistettava, että vuoteen 2020 
mennessä:

Or. it

Tarkistus 484
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 100 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Rio+20-huippukokouksen tulokset 
sisällytetään täysimääräisesti EU:n 
ulkosuhteiden politiikkaan ja EU osallistuu 
tehokkaasti maailmanlaajuisiin toimiin 
sovittujen sitoumusten, mukaan luettuina 
Rion yleissopimusten sitoumukset, 
täyttämiseksi;

(a) Rio+20-huippukokouksen tulokset 
sisällytetään täysimääräisesti EU:n 
sisäpolitiikkaan ja ulkosuhteiden 
politiikkaan ja EU osallistuu tehokkaasti 
maailmanlaajuisiin toimiin sovittujen 
sitoumusten, mukaan luettuina Rion 
yleissopimusten sitoumukset, 
täyttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 485
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 100 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) EU tehostaa entisestään aloitteitaan, 
joilla helpotetaan maailmanlaajuista 
siirtymistä osallistavaan talouteen 
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kestävän kehityksen ja köyhyyden 
poistamisen yhteydessä. EU on 
merkittävässä asemassa, kun pyritään 
edistämään kansainvälisiä päämääriä 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 486
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ehdotus päätökseksi
Liite – 100 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) työskennellään kestävän kehityksen 
tavoitteiden hyväksymiseksi. Niille pitäisi 
asettaa seuraavia edellytyksiä: a) ne 
koskevat osallistavan vihreän talouden 
ensisijaisia alueita ja laajempia kestävän 
kehityksen tavoitteita, kuten energiaa, 
vettä, elintarviketurvallisuutta, meriä ja 
kestävää tuotantoa ja kulutusta, sekä 
monialaisia asioita, kuten 
oikeudenmukaisuutta, sosiaalista 
osallisuutta, ihmisarvoista työtä, 
oikeusvaltiota sekä hyvää hallintoa; b) ne 
ovat yleisesti sovellettavissa ja kattavat 
kaikki kestävän kehityksen kolme alaa; c) 
niitä arvioidaan ja niihin on liitetty 
indikaattoreita ja d) ne ovat yhdenmukaisia 
vuoden 2015 jälkeistä kautta koskevan 
kehityspolitiikan kehyksen kanssa ja niillä 
tuetaan ilmastotoimia;

(a) työskennellään kestävän kehityksen 
tavoitteiden hyväksymiseksi. Niille pitäisi 
asettaa seuraavia edellytyksiä: a) ne 
koskevat osallistavan vihreän talouden 
ensisijaisia alueita ja laajempia kestävän 
kehityksen tavoitteita, kuten energiaa, 
vettä, elintarviketurvallisuutta, meriä ja 
kestävää tuotantoa ja kulutusta, sekä 
monialaisia asioita, kuten 
oikeudenmukaisuutta, sosiaalista 
osallisuutta, ihmisarvoista työtä, 
oikeusvaltiota sekä hyvää hallintoa; b) ne 
ovat yleisesti sovellettavissa ja kattavat 
kaikki kestävän kehityksen kolme alaa; c) 
niitä arvioidaan ja niihin on liitetty 
indikaattoreita ottaen huomioon eri 
kansalliset olosuhteet, ja d) ne ovat 
yhdenmukaisia vuoden 2015 jälkeistä 
kautta koskevan kehityspolitiikan kehyksen 
kanssa; e) ne ovat yhdenmukaisia 
nykyisten ja tulevien kansainvälisesti 
sovittujen päämäärien ja tavoitteiden 
kanssa, kuten luonnon monimuotoisuutta, 
ilmastonmuutosta ja sosiaalisen suojelun 
vähimmäistasoja koskevien tavoitteiden 
kanssa;

Or. en
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Tarkistus 487
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 100 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) työskennellään kestävän kehityksen 
tavoitteiden hyväksymiseksi. Niille pitäisi 
asettaa seuraavia edellytyksiä: a) ne 
koskevat osallistavan vihreän talouden 
ensisijaisia alueita ja laajempia kestävän 
kehityksen tavoitteita, kuten energiaa, 
vettä, elintarviketurvallisuutta, meriä ja 
kestävää tuotantoa ja kulutusta, sekä 
monialaisia asioita, kuten 
oikeudenmukaisuutta, sosiaalista 
osallisuutta, ihmisarvoista työtä, 
oikeusvaltiota sekä hyvää hallintoa; b) ne
ovat yleisesti sovellettavissa ja kattavat 
kaikki kestävän kehityksen kolme alaa; c) 
niitä arvioidaan ja niihin on liitetty 
indikaattoreita ja d) ne ovat yhdenmukaisia 
vuoden 2015 jälkeistä kautta koskevan 
kehityspolitiikan kehyksen kanssa ja niillä 
tuetaan ilmastotoimia;

(a) työskennellään kestävän kehityksen 
tavoitteiden hyväksymiseksi. Niille pitäisi 
asettaa seuraavia edellytyksiä: a) ne 
koskevat osallistavan vihreän talouden 
ensisijaisia alueita ja laajempia kestävän 
kehityksen tavoitteita, kuten energiaa, 
vettä, elintarviketurvallisuutta, meriä ja 
kestävää tuotantoa ja kulutusta, sekä 
monialaisia asioita, kuten 
oikeudenmukaisuutta, sosiaalista 
osallisuutta, ihmisarvoista työtä, 
oikeusvaltiota sekä hyvää hallintoa; b) ne 
ovat yleisesti sovellettavissa ja kattavat 
kaikki kestävän kehityksen kolme alaa; c) 
niitä arvioidaan ja niihin on liitetty 
indikaattoreita ja d) ne ovat yhdenmukaisia 
vuoden 2015 jälkeistä kautta koskevan 
kehityspolitiikan kehyksen kanssa ja ne 
ovat muiden kansainvälisten sitoumusten, 
kuten ilmastonmuutosta ja luonnon 
monimuotoisuutta koskevien sitoumusten, 
mukaisia;

Or. en

Tarkistus 488
Dan Jørgensen

Ehdotus päätökseksi
Liite – 100 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) työskennellään kestävän kehityksen 
tavoitteiden hyväksymiseksi. Niille pitäisi 
asettaa seuraavia edellytyksiä: a) ne 
koskevat osallistavan vihreän talouden 
ensisijaisia alueita ja laajempia kestävän 

(a) työskennellään kestävän kehityksen 
tavoitteiden hyväksymiseksi. Niille pitäisi 
asettaa seuraavia edellytyksiä: a) ne 
koskevat osallistavan vihreän talouden 
ensisijaisia alueita ja laajempia kestävän 
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kehityksen tavoitteita, kuten energiaa, 
vettä, elintarviketurvallisuutta, meriä ja 
kestävää tuotantoa ja kulutusta, sekä 
monialaisia asioita, kuten 
oikeudenmukaisuutta, sosiaalista 
osallisuutta, ihmisarvoista työtä, 
oikeusvaltiota sekä hyvää hallintoa; b) ne 
ovat yleisesti sovellettavissa ja kattavat 
kaikki kestävän kehityksen kolme alaa; c) 
niitä arvioidaan ja niihin on liitetty 
indikaattoreita ja d) ne ovat yhdenmukaisia 
vuoden 2015 jälkeistä kautta koskevan 
kehityspolitiikan kehyksen kanssa ja niillä 
tuetaan ilmastotoimia;

kehityksen tavoitteita, kuten energiaa, 
vettä, elintarviketurvallisuutta, meriä ja 
kestävää tuotantoa ja kulutusta, eläinten 
hyvinvointi mukaan luettuna, sekä 
monialaisia asioita, kuten 
oikeudenmukaisuutta, sosiaalista 
osallisuutta, ihmisarvoista työtä, 
oikeusvaltiota sekä hyvää hallintoa; b) ne 
ovat yleisesti sovellettavissa ja kattavat 
kaikki kestävän kehityksen kolme alaa; c) 
niitä arvioidaan ja niihin on liitetty 
indikaattoreita ja d) ne ovat yhdenmukaisia 
vuoden 2015 jälkeistä kautta koskevan 
kehityspolitiikan kehyksen kanssa ja niillä 
tuetaan ilmastotoimia;

Or. en

Tarkistus 489
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 100 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tehostetaan YK:n rakennetta kestävän 
kehityksen osalta vahvistamalla UNEPia 
Rio+20-huippukokouksen tulosten
mukaisesti ja pyritään siihen, että siitä tulee 
YK:n erityisjärjestö, ja tukemalla 
käynnissä olevia toimia monenvälisten 
sopimusten välisten synergioiden 
tehostamiseksi;

(b) tehostetaan YK:n rakennetta kestävän 
kehityksen ja erityisesti sen 
ympäristöulottuvuuden osalta (a) 
vahvistamalla edelleen YK:n 
ympäristöohjelmaa (UNEP) Rio+20-
huippukokouksen tulosten mukaisesti YK:n 
ympäristökokouksen perustamista 
koskevan UNEPin hallintoneuvoston 
päätöksen perusteella ja pyritään siihen, 
että siitä tulee YK:n erityisjärjestö; (b)
tukemalla toimia monenvälisten 
sopimusten välisten synergioiden 
tehostamiseksi erityisesti kemikaalien ja 
jätteiden sekä biologisen 
monimuotoisuuden klusterien alalla, ja 
(c) edistämällä vahvaa ja arvovaltaista 
ympäristönäkökulmaa korkean tason 
poliittisen kestävän kehityksen foorumin 
toiminnassa.
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Or. en

Tarkistus 490
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 100 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tehostetaan YK:n rakennetta kestävän 
kehityksen osalta vahvistamalla UNEPia 
Rio+20-huippukokouksen tulosten 
mukaisesti ja pyritään siihen, että siitä 
tulee YK:n erityisjärjestö, ja tukemalla 
käynnissä olevia toimia monenvälisten 
sopimusten välisten synergioiden 
tehostamiseksi;

(b) tehostetaan YK:n rakennetta kestävän 
kehityksen osalta vahvistamalla UNEPia 
Rio+20-huippukokouksen tulosten 
mukaisesti ja tukemalla käynnissä olevia 
toimia monenvälisten sopimusten välisten 
synergioiden tehostamiseksi;

Or. it

Tarkistus 491
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 100 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vahvistetaan eri rahoituslähteiden, 
kuten verotuksen, omien varojen 
käyttöönoton, yksityisten investointien 
sekä uusien ja innovatiivisten 
rahoituslähteiden vaikutusta ja kehitetään 
vaihtoehtoja, joiden avulla kehitysapu 
toimisi vipuvaikutuksena näille muille 
rahoituslähteille osana Riossa laadittua 
kestävän kehityksen rahoitusstrategiaa, 
sekä EU:n omissa politiikoissa, kuten 
ilmasto- ja biodiversiteettirahoitusta 
koskevissa kansainvälisissä sitoumuksissa;

(c) vahvistetaan eri rahoituslähteiden, 
kuten verotuksen, omien varojen 
vapauttamisen, yksityisten investointien 
sekä uusien ja innovatiivisten 
rahoituslähteiden vaikutusta ja kehitetään
vaihtoehtoja, joiden avulla kehitysapu 
toimisi vipuvaikutuksena näille muille 
rahoituslähteille osana Riossa laadittua 
kestävän kehityksen rahoitusstrategiaa, 
sekä EU:n omissa politiikoissa, kuten 
ilmasto- ja biodiversiteettirahoitusta 
koskevissa kansainvälisissä sitoumuksissa;

Or. it
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Tarkistus 492
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 100 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) otetaan kumppanimaat mukaan 
strategisemmalla tavalla. Tässä yhteydessä 
olisi keskityttävä yhteistyöhön: 1) 
strategisten kumppaneiden kanssa, jotta 
voitaisiin edistää parhaita käytänteitä 
kotimaisessa ympäristöpolitiikassa ja 
lainsäädännössä ja lähentyä monenvälisissä 
ympäristöneuvotteluissa; 2) Euroopan 
naapuruuspolitiikan soveltamisalaan 
kuuluvien maiden kanssa, jotta voidaan 
lähentää niiden lainsäädäntöä EU:n 
keskeisten ympäristö- ja ilmastosäädösten 
kanssa ja jotta voitaisiin vahvistaa 
yhteistyötä alueellisten ympäristö- ja 
ilmastohaasteiden käsittelemiseksi; 3) 
kehitysmaiden kanssa, jotta voitaisiin tukea 
niiden pyrkimyksiä suojella luontoa, 
taistella ilmastonmuutosta vastaan ja 
vähentää luonnonkatastrofeja sekä panna 
täytäntöön kansainväliset 
ympäristösitoumukset osana köyhyyden 
vähentämiseen ja kestävään kehitykseen 
liittyviä toimia;

(d) otetaan kumppanimaat mukaan 
strategisemmalla tavalla. Tässä yhteydessä 
olisi keskityttävä yhteistyöhön: 1) 
strategisten kumppaneiden kanssa, jotta 
voitaisiin edistää parhaita käytänteitä 
kotimaisessa ympäristöpolitiikassa ja 
lainsäädännössä ja lähentyä monenvälisissä 
ympäristöneuvotteluissa; 2) Euroopan 
naapuruuspolitiikan soveltamisalaan 
kuuluvien maiden kanssa, jotta voidaan 
lähentää niiden lainsäädäntöä EU:n 
keskeisten ympäristö- ja ilmastosäädösten 
kanssa ja jotta voitaisiin vahvistaa 
yhteistyötä alueellisten ympäristö- ja 
ilmastohaasteiden käsittelemiseksi; 3) 
kehitysmaiden kanssa, jotta voitaisiin tukea 
niiden pyrkimyksiä suojella luontoa, 
sopeutua ilmastonmuutokseen ja vähentää 
luonnonkatastrofeja sekä panna täytäntöön 
kansainväliset ympäristösitoumukset osana 
köyhyyden vähentämiseen ja kestävään 
kehitykseen liittyviä toimia;

Or. it

Tarkistus 493
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 100 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) otetaan kumppanimaat mukaan 
strategisemmalla tavalla. Tässä yhteydessä 

(d) otetaan kumppanimaat mukaan 
strategisemmalla tavalla, joka pitää 
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olisi keskityttävä yhteistyöhön: 1) 
strategisten kumppaneiden kanssa, jotta 
voitaisiin edistää parhaita käytänteitä 
kotimaisessa ympäristöpolitiikassa ja 
lainsäädännössä ja lähentyä monenvälisissä 
ympäristöneuvotteluissa; 2) Euroopan 
naapuruuspolitiikan soveltamisalaan 
kuuluvien maiden kanssa, jotta voidaan 
lähentää niiden lainsäädäntöä EU:n 
keskeisten ympäristö- ja ilmastosäädösten 
kanssa ja jotta voitaisiin vahvistaa 
yhteistyötä alueellisten ympäristö- ja 
ilmastohaasteiden käsittelemiseksi; 3) 
kehitysmaiden kanssa, jotta voitaisiin tukea 
niiden pyrkimyksiä suojella luontoa, 
taistella ilmastonmuutosta vastaan ja 
vähentää luonnonkatastrofeja sekä panna 
täytäntöön kansainväliset 
ympäristösitoumukset osana köyhyyden 
vähentämiseen ja kestävään kehitykseen 
liittyviä toimia;

sisällään oikea-aikaisen viestinnän EU:n 
kannasta ja tavoitteista ennen 
kansainvälisiä konferensseja. Tässä 
yhteydessä olisi keskityttävä yhteistyöhön: 
1) strategisten kumppaneiden kanssa, jotta 
voitaisiin edistää parhaita käytänteitä 
kotimaisessa ympäristöpolitiikassa ja 
lainsäädännössä ja lähentyä monenvälisissä 
ympäristöneuvotteluissa; 2) Euroopan 
naapuruuspolitiikan soveltamisalaan 
kuuluvien maiden kanssa, jotta voidaan 
lähentää niiden lainsäädäntöä EU:n 
keskeisten ympäristö- ja ilmastosäädösten 
kanssa ja jotta voitaisiin vahvistaa 
yhteistyötä alueellisten ympäristö- ja 
ilmastohaasteiden käsittelemiseksi; 3) 
kehitysmaiden kanssa, jotta voitaisiin tukea 
niiden pyrkimyksiä suojella luontoa, 
taistella ilmastonmuutosta vastaan ja 
vähentää luonnonkatastrofeja sekä panna 
täytäntöön kansainväliset 
ympäristösitoumukset osana köyhyyden 
vähentämiseen ja kestävään kehitykseen 
liittyviä toimia;

Or. en

Tarkistus 494
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 100 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) otetaan kumppanimaat mukaan 
strategisemmalla tavalla. Tässä yhteydessä 
olisi keskityttävä yhteistyöhön: 1) 
strategisten kumppaneiden kanssa, jotta 
voitaisiin edistää parhaita käytänteitä 
kotimaisessa ympäristöpolitiikassa ja 
lainsäädännössä ja lähentyä monenvälisissä 
ympäristöneuvotteluissa; 2) Euroopan 
naapuruuspolitiikan soveltamisalaan 
kuuluvien maiden kanssa, jotta voidaan 
lähentää niiden lainsäädäntöä EU:n 

(d) otetaan kumppanimaat mukaan 
strategisemmalla tavalla. Tässä yhteydessä 
olisi keskityttävä yhteistyöhön: 1) 
strategisten kumppaneiden kanssa, jotta 
voitaisiin edistää parhaita käytänteitä 
kotimaisessa ympäristöpolitiikassa ja 
lainsäädännössä ja lähentyä monenvälisissä 
ympäristöneuvotteluissa; 2) Euroopan 
naapuruuspolitiikan soveltamisalaan 
kuuluvien maiden kanssa, jotta voidaan 
lähentää niiden lainsäädäntöä EU:n 



PE508.029v01-00 58/63 AM\931429FI.doc

FI

keskeisten ympäristö- ja ilmastosäädösten 
kanssa ja jotta voitaisiin vahvistaa 
yhteistyötä alueellisten ympäristö- ja 
ilmastohaasteiden käsittelemiseksi; 3) 
kehitysmaiden kanssa, jotta voitaisiin tukea 
niiden pyrkimyksiä suojella luontoa, 
taistella ilmastonmuutosta vastaan ja 
vähentää luonnonkatastrofeja sekä panna 
täytäntöön kansainväliset 
ympäristösitoumukset osana köyhyyden 
vähentämiseen ja kestävään kehitykseen 
liittyviä toimia;

keskeisten ympäristö- ja ilmastosäädösten 
kanssa ja jotta voitaisiin vahvistaa 
yhteistyötä alueellisten ympäristö- ja 
ilmastohaasteiden käsittelemiseksi; 3) 
kehitysmaiden kanssa, jotta voitaisiin tukea 
niiden pyrkimyksiä suojella luontoa, 
taistella ilmastonmuutosta vastaan ja 
vähentää luonnonkatastrofeja sekä panna 
täytäntöön kansainväliset 
ympäristösitoumukset osana köyhyyden 
vähentämiseen ja kestävään kehitykseen 
liittyviä toimia; varmistetaan, että 
vastavuoroisuuden periaatetta 
noudatetaan kauppasuhteissa ja erityisesti 
kahdenvälisissä kauppasopimuksissa;

Or. fr

Tarkistus 495
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 100 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) osallistutaan monenvälisiin 
ympäristöprosesseihin, kuten 
UNFCCC:hen, CBD:hen ja kemikaaleja 
käsitteleviin yleissopimuksiin, sekä 
toimintaan muilla foorumeilla, kuten 
Kansainvälisen ilmailujärjestön ja 
Kansainvälisen merenkulkujärjestön 
toimiin yhdenmukaisemmalla, 
ennakoivammalla ja tehokkaammalla 
tavalla sen varmistamiseksi, että voidaan 
sopia vuotta 2020 koskevien sitoumusten 
täyttämisestä EU:n ja maailmanlaajuisella 
tasolla, ja vuoden 2020 jälkeen 
toteutettavista kansainvälisistä toimista;

(e) osallistutaan monenvälisiin 
ympäristöprosesseihin, kuten 
UNFCCC:hen, CBD:hen ja kemikaaleja 
käsitteleviin yleissopimuksiin, sekä 
toimintaan muilla foorumeilla, kuten 
Kansainvälisen ilmailujärjestön ja 
Kansainvälisen merenkulkujärjestön 
toimiin yhdenmukaisemmalla, 
ennakoivammalla ja tehokkaammalla 
tavalla sen varmistamiseksi, että voidaan 
sopia vuotta 2020 koskevien sitoumusten 
täyttämisestä EU:n ja maailmanlaajuisella 
tasolla, ja vuoden 2020 jälkeen 
toteutettavista kansainvälisistä toimista, ja 
edistetään toimia kaikkien keskeisten 
monenvälisten ympäristösopimusten 
panemiseksi täytäntöön hyvissä ajoin 
ennen vuotta 2020;

Or. en
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Tarkistus 496
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 100 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) osallistutaan monenvälisiin 
ympäristöprosesseihin, kuten 
UNFCCC:hen, CBD:hen ja kemikaaleja 
käsitteleviin yleissopimuksiin, sekä 
toimintaan muilla foorumeilla, kuten 
Kansainvälisen ilmailujärjestön ja 
Kansainvälisen merenkulkujärjestön 
toimiin yhdenmukaisemmalla, 
ennakoivammalla ja tehokkaammalla 
tavalla sen varmistamiseksi, että voidaan 
sopia vuotta 2020 koskevien sitoumusten 
täyttämisestä EU:n ja maailmanlaajuisella 
tasolla, ja vuoden 2020 jälkeen 
toteutettavista kansainvälisistä toimista;

(e) osallistutaan monenvälisiin 
ympäristöprosesseihin, kuten 
UNFCCC:hen, CBD:hen, 
CITES-sopimukseen, 
valaanpyyntisopimukseen ja kemikaaleja 
käsitteleviin yleissopimuksiin, sekä 
toimintaan muilla foorumeilla, kuten 
Kansainvälisen ilmailujärjestön ja 
Kansainvälisen merenkulkujärjestön 
toimiin yhdenmukaisemmalla, 
ennakoivammalla ja tehokkaammalla 
tavalla sen varmistamiseksi, että voidaan 
sopia vuotta 2020 koskevien sitoumusten 
täyttämisestä EU:n ja maailmanlaajuisella 
tasolla, ja vuoden 2020 jälkeen 
toteutettavista kansainvälisistä toimista;

Or. en

Tarkistus 497
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 100 kohta – 2 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) ratifioidaan kaikki keskeiset 
ympäristösopimukset hyvissä ajoin ennen 
vuotta 2020;

(f) ratifioidaan kaikki keskeiset 
ympäristösopimukset;

Or. it
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Tarkistus 498
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 100 kohta – 2 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) ratifioidaan kaikki keskeiset 
ympäristösopimukset hyvissä ajoin ennen 
vuotta 2020;

(f) ratifioidaan kaikki keskeiset 
ympäristösopimukset hyvissä ajoin ennen 
vuotta 2020 edellyttäen, että ne eivät 
heikennä merkittävästi EU:n 
kilpailukykyä;

Or. fr

Tarkistus 499
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 100 kohta – 2 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) arvioidaan elintarvikkeiden ja muiden 
hyödykkeiden kulutuksesta EU:ssa 
aiheutuvia ympäristövaikutuksia 
maailmanlaajuisesti sekä mahdollisia tähän 
liittyviä toimia.

(g) arvioidaan elintarvikkeiden ja muiden 
hyödykkeiden kulutuksesta EU:ssa 
aiheutuvia ympäristövaikutuksia 
maailmanlaajuisesti sekä mahdollisia tähän 
liittyviä toimia ja toteutetaan tarvittavia 
poliittisia toimenpiteitä näissä 
arvioinneissa tehtyihin havaintoihin 
puuttumiseksi.

Or. en

Tarkistus 500
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 100 kohta – 2 alakohta – g alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i) tuetaan päästökauppajärjestelmien 
ottamista käyttöön ja kehittämistä 
edelleen koko maailmassa ja 
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mahdollistetaan järjestelmien alueiden 
välinen verkottuminen.

Or. en

Perustelu

Alueellisten päästökauppajärjestelmien kehittäminen ja verkottuminen edistävät 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja vihreätä innovointia. Ne myös auttavat vakauttamaan 
hiilidioksidin hinnan, varmistamaan kansainvälisesti tasapuoliset toimintaolosuhteet ja 
tukemaan ilmastonmuutosta koskevaa kansainvälistä yhteistyötä.

Tarkistus 501
Erik Bánki

Ehdotus päätökseksi
Liite – 101 kohta

Komission teksti Tarkistus

101. Komissio varmistaa, että ohjelman 
täytäntöönpanoa seurataan Eurooppa 2020 
-strategian säännöllisen seurantaprosessin 
puitteissa. Ohjelma arvioidaan ennen 
vuotta 2020 erityisesti Euroopan 
ympäristökeskuksen Ympäristön tila -
raportin perusteella.

101. Olisi luotava kokonaisvaltainen 
seurantamenettely, jolla valvotaan 
yhdeksän ensisijaisen tavoitteen 
saavuttamista koskevaa edistymistä ja 
johon sisältyy muun muassa 
virstanpylväitä ja ohjelman koko 
täytäntöönpanon ajan jatkuva seuranta. 
Lisäksi komissio varmistaa, että ohjelman 
täytäntöönpanoa seurataan myös Eurooppa 
2020 -strategian säännöllisen 
seurantaprosessin puitteissa. Ohjelma 
arvioidaan ennen vuotta 2020 erityisesti 
Euroopan ympäristökeskuksen Ympäristön 
tila -raportin perusteella.

Or. en

Tarkistus 502
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 101 kohta
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Komission teksti Tarkistus

101. Komissio varmistaa, että ohjelman 
täytäntöönpanoa seurataan Eurooppa 2020 
-strategian säännöllisen seurantaprosessin 
puitteissa. Ohjelma arvioidaan ennen 
vuotta 2020 erityisesti Euroopan 
ympäristökeskuksen Ympäristön tila -
raportin perusteella.

101. Komissio varmistaa, että ohjelman 
täytäntöönpanoa seurataan Eurooppa 2020 
-strategian säännöllisen seurantaprosessin 
puitteissa. Ohjelma arvioidaan ennen 
vuotta 2020 erityisesti Euroopan 
ympäristökeskuksen Ympäristön tila -
raportin perusteella. Komissio raportoi 
parlamentille joka toinen vuosi 
ympäristöalan toimintaohjelman 
edistymisestä.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan, että ympäristöalan toimintaohjelma pannaan tehokkaasti täytäntöön, 
parlamentille olisi esitettävä edistymiskertomus joka toinen vuosi.

Tarkistus 503
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ehdotus päätökseksi
Liite – 102 kohta

Komission teksti Tarkistus

102. Ensisijaisten tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtuneen kehityksen 
seurannassa käytettäviä indikaattoreita ovat 
Euroopan ympäristökeskuksen ympäristön 
tilan seurannassa käyttämät indikaattorit 
sekä ne, joilla seurataan nykyisten 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden sekä 
voimassa olevan ympäristö- ja 
ilmastolainsäädännön täytäntöönpanoa, 
mukaan lukien ilmasto- ja 
energiatavoitteet, luonnon 
monimuotoisuutta koskevat tavoitteet ja 
resurssitehokkuuden virstanpylväät. Muita 
indikaattoreita, joilla mitataan Euroopan 
talouden ja yhteiskunnan 
resurssitehokkuuden kehittymistä ja sen 
vaikutusta vaurauteen ja hyvinvointiin, 

102. Ensisijaisten tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtuneen kehityksen 
seurannassa käytettäviä indikaattoreita ovat 
Euroopan ympäristökeskuksen ympäristön 
tilan seurannassa käyttämät indikaattorit 
sekä ne, joilla seurataan nykyisten 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden sekä 
voimassa olevan ympäristö- ja 
ilmastolainsäädännön täytäntöönpanoa, 
mukaan lukien ilmasto- ja 
energiatavoitteet, luonnon 
monimuotoisuutta koskevat tavoitteet ja 
ehdotetut resurssitehokkuuden 
virstanpylväät. Muita indikaattoreita, joilla 
mitataan Euroopan talouden ja 
yhteiskunnan resurssitehokkuuden 
kehittymistä ja sen vaikutusta vaurauteen ja 



AM\931429FI.doc 63/63 PE508.029v01-00

FI

kehitetään yhteistyössä sidosryhmien 
kanssa resurssitehokasta Eurooppaa 
koskevan etenemissuunnitelman puitteissa.

hyvinvointiin, kehitetään yhteistyössä 
sidosryhmien kanssa resurssitehokasta 
Eurooppaa koskevan 
etenemissuunnitelman puitteissa.

Or. en


