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Tarkistusluonnos 6300 === ENVI/6300 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Jutta Haug, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Liite S 03 01 07 01 — Euroopan ympäristökeskus
Muutetaan selvitysosa seuraavasti:
Muuta:

Virat ja toimet
2012 2011

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 
31.12.2010 Hyväksytty unionin talousarviossa

Tehtäväryhmä ja 
palkkaluokka

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset
AD 16
AD 15 1 1
AD 14 2 2
AD 13 2 2
AD 12 1 9 1 9
AD 11 11 11
AD 10 9 9
AD 9 8 8

AD 8
8
7 7

AD 7 8 6
AD 6 6 7
AD 5

AD yhteensä 
1 64

63
1 62

AST 11 1 1 1
AST 10 1 3 3
AST 9 1 2 1 2
AST 8 1 8 1 8
AST 7 6 6
AST 6 10 8
AST 5 10 4
AST 4 10 14
AST 3 9 13
AST 2 4 4
AST 1 5 5

AST yhteensä 3 68 3 68
Kaikki yhteensä 4 132

131
4 130

Henkilöstö yhteensä 136
135

134

Perustelut:
Komissio, jäsenvaltiot ja parlamentti ovat pyytäneet virastoa keräämään ja analysoimaan ilmasto- ja 
energiapakettiin liittyen toimitettuja tietoja, koska viraston erikoisalana on ilmastonmuutosta koskevien 
tietojen tuottaminen. Koska tällaisten ilmastonmuutostietojen keräämisen ulkoistaminen loppujen lopuksi 
lisäisi EU:n talousarvioon kohdistuvia kustannuksia, ympäristökeskuksen henkilöstötaulukkoon on 
talousarvioesityksessä 2012 lisätty 2 uutta väliaikaista tointa. Tarkistuksella palautetaan talousarvioesitys 
2012.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6301 === ENVI/6301 ===
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jonka on jättänyt käsiteltäväksi Jutta Haug, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Liite S 03 01 02 01 — Euroopan kemikaalivirasto
Muutetaan selvitysosa seuraavasti:
Muuta:

Virat ja toimet
2012 2011

Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 
31.12.2010 Hyväksytty unionin talousarviossa

Tehtäväryhmä ja 
palkkaluokka

Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset
AD 16
AD 15 1 1 1
AD 14 1 1 1
AD 13 9 6 9

AD 12
24
21 14 21

AD 11
27
26

19
26

AD 10
29
28 21 28

AD 9
38
36

31
36

AD 8
40
38

30
36

AD 7
53
51

42
51

AD 6 50 39 50
AD 5 52 56 52

AD yhteensä 324
313

260 311

AST 11
AST 10 1 1

AST 9
5
4

1
4

AST 8 7 7 7
AST 7 12 10 12
AST 6 19 15 19
AST 5 22 17 22
AST 4 29 26 28
AST 3 25 23 25
AST 2 15 13 15
AST 1 12 11 12

AST yhteensä 147
146

123 145

Kaikki yhteensä 471
459

383 456

Henkilöstö yhteensä 471
459

383 456

Perustelut:
Jotta virasto voi aloittaa lupahakemusten käsittelyyn liittyvät uudet tehtävänsä ja laatia tieteellisiä lausuntoja 
komissiolle lupien myöntämistä koskevien EU:n päätösten perustaksi sekä ottaa hoitaakseen uusia tehtäviä, 
jotka johtuvat jäsenvaltioiden viranomaisten tekemiin kemiallisten aineiden arviointeihin liittyvästä 
koordinoinnista ja päätöksenteosta, viraston henkilöstötaulukkoon on lisättävä vähintään 10 uutta, 
talousarviovaikutuksiltaan neutraalia virkaa talousarvioesitykseen verrattuna.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6302 === ENVI/6302 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Jutta Haug, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Alamomentti 17 03 10 02 — Euroopan lääkevirasto — Rahoitusosuus osastoon 3
Muutetaan määrät seuraavasti:

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

17 03 10 02 18 695 000 18 695 000 15 542 000 15 542 000 15 542 000 15 542 000 9 929 000 9 929 000 25 471 000 25 471 000
Varaus

Yhteensä 18 695 000 18 695 000 15 542 000 15 542 000 15 542 000 15 542 000 9 929 000 9 929 000 25 471 000 25 471 000

Perustelut:
Euroopan lääkeviraston rahoitus on paljolti riippuvainen maksuista. Virasto on siksi erityisen herkkä 
markkinoiden vaihtelulle ja muille olosuhteiden muutoksille, jotka eivät ole mitenkään ennustettavissa EU:n 
talousarviota laadittaessa.
Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen välinettä ei tämän vuoksi pitäisi ottaa huomioon vahvistettaessa 
EU:n talousarviosta tarvittavan tuen tasoa, vaan sillä pitäisi taata lääkevirastolle tarvittava talousarvion 
jousto, jotta se voi reagoida nopeasti näihin muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6303 === ENVI/6303 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Corinne Lepage, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Alamomentti 17 03 07 02 — Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen — Rahoitusosuus osastoon 3
Muutetaan numerotiedot ja Varauksen vapauttamisehdot seuraavasti:

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

17 03 07 02 22 488 000 22 690 000 27 089 000 24 268 000 22 488 000 22 690 000 3 246 550 364 600 25 734 550 23 054 600
Varaus 1 354 450 1 213 400 1 354 450 1 213 400

Yhteensä 22 488 000 22 690 000 27 089 000 24 268 000 22 488 000 22 690 000 4 601 000 1 578 000 27 089 000 24 268 000

Edellytykset määrärahojen ottamiselle varauksesta:
Lisää:
Eturistiriitatapausten toistuva esiintyminen vuodesta 2010 alkaen useilla aloilla (muuntogeeniset 
organismit, makeutusaineet), puutteet sidonnaisuuksia koskevissa ilmoituksissa ja Euroopan yhteisöjen 
virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 16 artiklan rikkominen vaarantavat vakavasti viraston 
asiantuntemuksen uskottavuuden. Ottamalla varaukseen 5 prosenttia osaston 3 rahoitusosuudesta 
pyritään varmistamaan, että elintarviketurvallisuusviranomainen toteuttaa konkreettisia toimenpiteitä ja 
vahvistaa tarkan aikataulun näiden ongelmien ratkaisemiseksi.
Näiden toimenpiteiden on katettava etenkin
- eturistiriitojen tarkka ja selkeä määritelmä, jossa otetaan huomioon OECD:n ehdottama määritelmä,
- tarkka määritelmä sille, mitä elintarviketurvallisuusviranomainen tarkoittaa havaittujen eturistiriitojen 
vakavuudella, sekä se, miten se aikoo ottaa määritelmän käyttöön asiantuntijapaneeleissa,
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- Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 16 artiklan soveltamisohjeet 
viraston työntekijöille,
- sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten ja kyseisten toimialojen tietojen ristiintarkastusjärjestelmän 
täytäntöönpano,
- sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten tahallisista puutteista aiheutuvien seuraamusten määrittely.
Perustelut:
Eturistiriitatapausten toistuva esiintyminen vuodesta 2010 alkaen useilla aloilla (muuntogeeniset organismit, 
makeutusaineet), puutteet sidonnaisuuksia koskevissa ilmoituksissa ja Euroopan yhteisöjen virkamiehiin 
sovellettavien henkilöstösääntöjen 16 artiklan rikkominen vaarantavat vakavasti viraston asiantuntemuksen 
uskottavuuden. Ottamalla 5 prosenttia varaukseen pyritään varmistamaan, että 
elintarviketurvallisuusviranomainen toteuttaa konkreettisia toimenpiteitä ja vahvistaa tarkan aikataulun 
näiden ongelmien ratkaisemiseksi.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6304 === ENVI/6304 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Theodoros Skylakakis, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 17 03 12

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

17 03 12 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Varaus

Yhteensä 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Nimike:
Pilottihanke — Mikrobilääkeresistenssi: Antibioottien liikakäytön ja väärinkäytön syitä koskeva tutkimus
Selvitysosa:
Lisää:
Taustaa: Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklassa todetaan seuraavaa: 
”Kansallista politiikkaa täydentävä unionin toiminta suuntautuu kansanterveyden parantamiseen, 
ihmisten sairauksien ja tautien ehkäisemiseen sekä fyysistä ja mielenterveyttä vaarantavien tekijöiden 
torjuntaan. Kyseinen toiminta käsittää laajalle levinneiden vaarallisten sairauksien torjunnan edistämällä 
niiden syiden, leviämisen ja ehkäisemisen tutkimusta sekä terveysvalistusta ja -kasvatusta, samoin kuin 
rajatylittävien vakavien terveysuhkien seurannan, niistä hälyttämisen ja niiden torjumisen.”
Mikrobilääkeresistenssi kuuluu kyseisen artiklan määräysten piiriin.
Mikrobilääkeresistenssi on luonnollinen biologinen ilmiö, mutta monet tekijät, kuten ihmisten 
toimintatavat, voivat vahvistaa sitä. Mikrobilääkkeiden vastuuton ja virheellinen käyttö ihmis- ja 
eläinlääkinnässä on viime vuosikymmeninä nopeuttanut tätä kehitystä. Tämä aiheuttaa yksittäisille 
henkilöille ja yhteiskunnalle valtavia kustannuksia sekä ihmisten että eläinten terveyden alalla. 
Tavanomainen hoito ei usein tehoa resistenttien mikro-organismien aiheuttamiin infektioihin, mikä 
johtaa sairauden pitkittymiseen ja lisää kuolemanriskiä. Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus 
arvioi vuonna 2009 Euroopassa veriviljelystä useimmiten eristettyjen bakteerien perusteella, että nämä 
kohteeksi valikoituneet moniresistentit bakteerit johtivat vuosittain noin 25 000 potilaan kuolemaan ja 
niiden aiheuttamat ylimääräiset terveydenhoitokulut ja tuottavuuden menetykset olivat vuosittain 
vähintään 1,5 miljardia euroa. Tilannetta pahentavat mikrobilääkeresistenssiin liittyvät uudet uhat, kuten 
erittäin antibioottiresistenttien karbapenemaaseja tuottavien enterobakteerien sekä moniresistentin ja 
erittäin resistentin tuberkuloosin (MDR- ja XDR-tuberkuloosi) kansainvälinen leviäminen. WHO:n 
mukaan maailmassa raportoidaan vuosittain noin 440 000 uutta MDR-tuberkuloositapausta, jotka 
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aiheuttavat vähintään 150 000 ihmisen kuoleman.
Antibioottien vastuuton ja virheellinen käyttö on viime vuosikymmeninä nopeuttanut tätä suuntausta. 
Mikrobilääkeresistenssi on siksi ilmiö, jolla selvästi on rajatylittäviä vaikutuksia, eikä voida sulkea pois 
poikkeavia vaikutuksia, jotka hyvin luultavasti eivät olisi hallittavissa nykyisillä resursseilla ja 
tietämyksellä.
Mikrobilääkkeiden maltillisesta käytöstä ihmislääketieteessä vuonna 2001 annetussa neuvoston 
suosituksessa (2002//77/EY) vahvistetaan eurooppalaiset puitteet mikrobilääkeresistenssin ehkäisemistä ja 
torjuntaa sekä maltillisen käytön edistämistä koskevien kansallisten strategioiden hyväksymiselle ja 
täytäntöönpanolle. Siinä esitetään jäsenvaltioille selkeitä toimenpiteitä, muun muassa 
seurantajärjestelmien perustaminen ja kehittäminen, ennaltaehkäisevät toimenpiteet, kuten systeemisiä 
antibakteerisia aineita sisältävien lääkkeiden määrääminen reseptilääkkeiksi, sekä koulutusohjelmat ja 
valistuskampanjat.
Vaikka mikrobilääkkeiden maltillisen käytön edistämisessä voidaankin havaita tapahtuneen edistystä, 
komission kertomuksessa näiden suositusten täytäntöönpanosta ja vuoden 2010 Eurobarometri-
tutkimuksessa tuotiin esiin joitakin puutteita mikrobilääkkeiden maltillisen käytön edistämisessä. 
Mikrobilääkeresistenssiä koskevan tiedon saatavuus ja vaikutus kansalaisten kulutuskäyttäytymiseen 
vaihtelee edelleen unionissa. Kun huomion kohteeksi otetaan erityisesti antibioottien reseptikäyttöä 
koskevan lainsäädännön täytäntöönpano, vuonna 2008 ilman lääkemääräystä myytävien antibioottien 
osuuden oletettiin yhä olevan viidessä maassa 1–5 prosenttia, kolmessa maassa 5–10 prosenttia ja yhdessä 
maassa yli 15 prosenttia. Mikrobilääkkeiden myynti ilman lääkemääräystä lisää mikrobilääkkeiden 
väärinkäyttöä ja siten nopeuttaa mikrobilääkeresistenssin leviämistä.
Mikrobilääkeresistenssin vaikutukset voivat selvästi muodostaa rajatylittävän uhan, ja siten EU:n panos 
jäsenvaltioiden mikrobilääkeresistenssin torjuntatoimiin voi olla erittäin hyödyllinen ja arvokas.
Pilottihankkeen tavoitteet:
1. Tutkia mikrobilääkkeiden väärinkäyttöä ja niiden myyntiä reseptilääkkeinä ja ilman lääkemääräystä 
koko ketjussa – lääkäristä ja apteekkarista potilaaseen – tarkastelemalla kaikkien toimijoiden 
käyttäytymistä ja valitsemalla tutkimuskohteiksi ne avainasemassa olevat EU:n jäsenvaltiot, jossa 
antibiootteja saa eniten ilman lääkemääräystä. Hankkeella pyritään arvioimaan paremmin antibioottien 
väärinkäytön syitä, arvioimaan, kuinka laajaa antibioottien myynti ilman lääkemääräystä on 
kohdemaissa, selvittämään syyt ilman lääkemääräystä tapahtuvan myynnin yleisyydelle, selvittämään, 
saavatko asianomaiset toimijat riittävästi tietoa, mitkä heidän motiivinsa, kannusteensa ja käytäntönsä 
ovat ja miten he kokevat mikrobilääkeresistenssin yleisen uhan, sekä laatimaan suosituksia siitä, miten 
tilanteeseen voidaan parhaiten puuttua.
2. Osallistua kattavan ja yhdennetyn EU:n mikrobilääkeresistenssin torjuntapolitiikan laadintaan, joka 
johtaa sen käyttöönottoon.
Erityistoimet
a. Perusteelliset kyselytutkimukset pilottihankkeen kohderyhmissä
b. Perinpohjaiset keskustelut
c. Tutkimuskohteiden kartoittaminen kustakin jäsenvaltiosta
Aikataulu
3 vuotta
Oikeusperusta:
Lisää:
Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) 49 artiklan 6 kohdassa.
Perustelut:
On tärkeää tutkia mikrobilääkkeiden väärinkäyttöä ja myyntiä reseptilääkkeinä ja ilman lääkemääräystä 
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koko ketjussa sekä osallistua kattavan ja yhdennetyn EU:n mikrobilääkeresistenssin torjuntapolitiikan 
laadintaan, joka johtaa sen käyttöönottoon. Tarkoituksena on tarkastella antibioottien väärinkäytön syitä, 
arvioida, kuinka laajaa antibioottien myynti ilman lääkemääräystä on kohdemaissa, selvittää syyt myynnin 
yleisyydelle, tutkitaan, saavatko asianomaiset toimijat riittävästi tietoa, mitkä heidän motiivinsa ja 
käytäntönsä ovat ja miten he kokevat mikrobilääkeresistenssin yleisen uhan, sekä laatia suosituksia.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6305 === ENVI/6305 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Jutta Haug, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Alamomentti 17 03 07 02 — Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen — Rahoitusosuus osastoon 3
Muutetaan määrät seuraavasti:

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

17 03 07 02 22 488 000 22 690 000 27 089 000 24 268 000 22 488 000 22 690 000 4 601 000 1 578 000 27 089 000 24 268 000
Varaus

Yhteensä 22 488 000 22 690 000 27 089 000 24 268 000 22 488 000 22 690 000 4 601 000 1 578 000 27 089 000 24 268 000

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys 2012.
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6306 === ENVI/6306 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Jutta Haug, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Alamomentti 17 03 03 01 — Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus — Rahoitusosuus 
osastoihin 1 ja 2
Muutetaan määrät seuraavasti:

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

17 03 03 01 32 430 000 32 430 000 37 310 000 37 310 000 32 430 000 32 430 000 4 880 000 4 880 000 37 310 000 37 310 000
Varaus

Yhteensä 32 430 000 32 430 000 37 310 000 37 310 000 32 430 000 32 430 000 4 880 000 4 880 000 37 310 000 37 310 000

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6307 === ENVI/6307 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Jutta Haug, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Alamomentti 07 03 70 01 — Euroopan kemikaalivirasto – Vaarallisten kemikaalien tuontia ja vientiä 
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koskevaan lainsäädäntöön liittyvät toimet – Rahoitusosuus osastoihin 1 ja 2
Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä

Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut

07 03 70 01 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Varaus 348 700 348 700 261 525 261 525 261 525 261 525

Yhteensä 348 700 348 700 261 525 261 525 261 525 261 525

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6308 === ENVI/6308 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Jutta Haug, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Alamomentti 07 03 60 01 — Euroopan kemikaalivirasto – Biosidilainsäädäntöön liittyvät toimet –
Rahoitusosuus osastoihin 1 ja 2 otsakkeesta 2

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

07 03 60 01 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Varaus 704 000 704 000 528 000 528 000 528 000 528 000

Yhteensä p.m. p.m. 704 000 704 000 528 000 528 000 528 000 528 000

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6309 === ENVI/6309 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Jutta Haug, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Alamomentti 07 03 09 01 — Euroopan ympäristökeskus – Rahoitusosuus osastoihin 1 ja 2
Muutetaan määrät seuraavasti:

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

07 03 09 01 21 557 000 21 557 000 22 830 722 22 830 722 21 880 355 21 880 355 950 367 950 367 22 830 722 22 830 722
Varaus

Yhteensä 21 557 000 21 557 000 22 830 722 22 830 722 21 880 355 21 880 355 950 367 950 367 22 830 722 22 830 722

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6310 === ENVI/6310 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Jutta Haug, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
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Momentti 21 04 01 — Ympäristö ja luonnonvarojen kestävä hoito, energia mukaan luettuna
Muutetaan määrät seuraavasti:

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

21 04 01 134 172 000 85 000 000 200 713 000 170 000 000 199 213 000 139 500 000 1 500 000 30 500 000 200 713 000 170 000 000
Varaus 65 000 000 57 826 850

Yhteensä 199 172 000 142 826 850 200 713 000 170 000 000 199 213 000 139 500 000 1 500 000 30 500 000 200 713 000 170 000 000

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6311 === ENVI/6311 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Jutta Haug, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Alamomentti 17 04 02 01 — Muut eläinlääkintäalan toimet sekä eläinten hyvinvointiin ja kansanterveyteen 
liittyvät toimet – Uudet toimenpiteet
Muutetaan määrät seuraavasti:

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

17 04 02 01 18 100 000 13 000 000 18 000 000 13 000 000 15 000 000 7 000 000 3 000 000 6 000 000 18 000 000 13 000 000
Varaus

Yhteensä 18 100 000 13 000 000 18 000 000 13 000 000 15 000 000 7 000 000 3 000 000 6 000 000 18 000 000 13 000 000

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6312 === ENVI/6312 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Jutta Haug, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Alamomentti 17 04 01 01 — Eläintautien hävittämistä ja seurantaa sekä sellaisten eläinten fyysisen kunnon 
seurantaa koskevat ohjelmat, jotka luokitellaan terveydelle vaarallisiksi jonkin ulkoisen tekijän vuoksi –
Uudet toimenpiteet
Muutetaan määrät seuraavasti:

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

17 04 01 01 270 000 000 170 885 000 259 000 000 195 000 000 259 000 000 171 000 000 24 000 000 259 000 000 195 000 000
Varaus

Yhteensä 270 000 000 170 885 000 259 000 000 195 000 000 259 000 000 171 000 000 24 000 000 259 000 000 195 000 000

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6313 === ENVI/6313 ===
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jonka on jättänyt käsiteltäväksi Jutta Haug, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Alamomentti 17 03 10 03 — Erityinen rahoitusosuus harvinaislääkkeille
Muutetaan määrät seuraavasti:

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

17 03 10 03 4 901 000 4 901 000 6 000 000 6 000 000 4 974 515 4 974 515 1 025 485 1 025 485 6 000 000 6 000 000
Varaus

Yhteensä 4 901 000 4 901 000 6 000 000 6 000 000 4 974 515 4 974 515 1 025 485 1 025 485 6 000 000 6 000 000

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6314 === ENVI/6314 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Jutta Haug, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Momentti 07 02 01 — Osallistuminen monenvälisiin ja kansainvälisiin toimiin ympäristöalalla
Muutetaan määrät seuraavasti:

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

07 02 01 2 150 000 2 047 185 2 250 000 2 250 000 2 150 000 1 912 500 100 000 337 500 2 250 000 2 250 000
Varaus

Yhteensä 2 150 000 2 047 185 2 250 000 2 250 000 2 150 000 1 912 500 100 000 337 500 2 250 000 2 250 000

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6315 === ENVI/6315 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Jutta Haug, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Alamomentti 07 01 04 05 — Ilmastotoimiin liittyvän unionin politiikan ja lainsäädännön täytäntöönpano –
Hallintomenot
Muutetaan määrät seuraavasti:

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

07 01 04 05 1 800 000 1 800 000 2 000 000 2 000 000 1 800 000 1 800 000 200 000 200 000 2 000 000 2 000 000
Varaus

Yhteensä 1 800 000 1 800 000 2 000 000 2 000 000 1 800 000 1 800 000 200 000 200 000 2 000 000 2 000 000

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6316 === ENVI/6316 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Jutta Haug, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Momentti 07 03 07 — LIFE+ (ympäristöalan rahoitusväline 2007–2013)
Muutetaan määrät seuraavasti:

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

07 03 07 305 000 000 200 000 000 316 255 000 220 000 000 316 255 000 205 500 000 14 500 000 316 255 000 220 000 000
Varaus

Yhteensä 305 000 000 200 000 000 316 255 000 220 000 000 316 255 000 205 500 000 14 500 000 316 255 000 220 000 000

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6317 === ENVI/6317 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Jutta Haug, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Alamomentti 07 01 04 01 — LIFE+ (ympäristöalan rahoitusväline – 2007–2013) – Hallintomenot
Muutetaan määrät seuraavasti:

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

07 01 04 01 15 800 000 15 800 000 17 200 000 17 200 000 15 800 000 15 800 000 1 400 000 1 400 000 17 200 000 17 200 000
Varaus

Yhteensä 15 800 000 15 800 000 17 200 000 17 200 000 15 800 000 15 800 000 1 400 000 1 400 000 17 200 000 17 200 000

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6318 === ENVI/6318 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Dagmar Roth-Behrendt, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 17 03 12

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

17 03 12 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000
Varaus

Yhteensä 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000

Nimike:
Pilottihanke — Autismin kirjoon kuuluvien häiriöiden esiintyvyyttä koskeva eurooppalainen protokolla 
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niiden varhaiseksi havaitsemiseksi Euroopassa
Selvitysosa:
Lisää:
Lapsista, joilla on älyllistä toimintakykyä heikentäviä sairauksia, autismin kirjoon kuuluvat hyötyvät 
todennäköisimmin EU:n lisäarvosta, ja siksi heidät olisi otettava ensisijaisiksi toimien kohteiksi. Tällä 
hetkellä se, että EU:ssa ja kansallisesti ei toteuteta aikuistuneisiin ja aikuisiässä diagnosoituihin 
autismipotilaisiin kohdistuvia toimia, vaikuttaa kielteisesti kyseisen väestöryhmän terveiden elinvuosien 
määrään ja aktiivisena ikääntymiseen.
Jotta autismin kirjoa voitaisiin tarkastella yhteisestä eurooppalaisesta näkökulmasta, on tarpeen 
kannustaa toimijuutta, monikulttuurisia kustannustehokkaita hoitokäytäntöjä, tutkimusta ja tiedon ja 
kokemusten vaihtoa. Aikuisten autistien valmius huolehtia itsestään tai jopa elättää itseään riippuu 
heidän älyllisistä ominaisuuksistaan ja heidän kyvystään selvitä nyky-yhteiskunnan sosiaalisista ja 
kommunikointiin liittyvistä haasteista. Vaikka aikuisiässä diagnosoitujen potilaiden älylliset kyvyt ovat 
usein erittäin hyvät, heillä on vaikeuksia huonojen sosiaalisten ja kommunikointitaitojensa vuoksi. 
Tarvittava erityistuki edellyttää, että käytettävissä on testattuja protokollia, joiden avulla voidaan todeta 
sellaiset autismin kirjon sairauksien oireet/käyttäytymistavat, joita esiintyy toisaalta yleensä lapsuudessa 
diagnosoitujen autismin vakavien muotojen ja toisaalta aikuisiässä diagnosoitujen lievempien autismin 
muotojen yhteydessä. Autistiset aikuiset voivat toimia yhteiskunnan itsenäisinä jäseninä, jos heille 
opetetaan sosiaalisen kanssakäymisen muodot ja hyväksytyt käyttäytymismallit. Nykyään suurin osa niistä 
aikuisista autisteista, joiden toimintakyky on hyvä, elää sosiaalisesti eristyneinä yhteiskunnan tuen 
varassa, koska hyvän toimintakyvyn autismia (high functioning autism, HFA) ei tunnisteta omaksi 
autismin muodokseen, josta kärsivät tarvitsevat erityistukea.
Hankkeen tavoite:
Tämän hankkeen tavoitteena on aikuisiän autismikirjoon liittyvien kysymysten tarkastelu eli hyvän 
toimintakyvyn autismikirjon varhainen toteaminen ja näiden henkilöiden tarvitsemien erityisten 
tukitoimien kehittäminen. Toiminnallisena tavoitteena on autismin kirjon henkilöiden elämänlaadun 
parantaminen, heidän tehokkaampi integroimisensa yhteiskuntaan sosiaalisesti ja ammatillisesti sekä 
sosiaalisen eristyminen ja varhaisen eläköitymisen estäminen. 
Hankkeen kuvaus:
Ehdotettu toiminta perustuisi hyviin tuloksiin, joita Euroopan autismitietojärjestelmään (EAIS) liittyvässä 
hankkeessa () on saavutettu protokollien kehittämisessä. Hankkeessa lähdettäisiin toteuttamaan näitä 
protokollia. Ehdotuksessa keskitytään erityisesti kansanterveysmallin soveltamiseen autismin kirjoon, ja 
siihen sisältyy esiintyvyyteen, seulontaan, diagnosointiin ja hoitotoimenpiteisiin liittyviä osioita. 
Hanke liittyy autismin kirjoon kuuluvien häiriöiden esiintyvyyttä koskevaan eurooppalaiseen 
protokollaan niiden varhaiseksi havaitsemiseksi Euroopassa. Sillä on kolme erityistavoitetta. Nämä 
tavoitteet ovat seuraavat:
1. Autismin kirjon esiintyvyyden arviointi eri jäsenvaltioissa sijaitsevilla 6–9 pilottialueella käyttäen 
EAIS-hankkeessa kehitettyä eurooppalaista autismin esiintyvyysprotokollaa sekä protokollan validointi
eri kielillä ja eri kulttuuriympäristöissä. Tämä on ensimmäinen eurooppalainen autismin 
esiintyvyystutkimus ja antaisi komissiolle parhaalla mahdollisella tavalla tarkan arvion autismin kirjon 
potilaista Euroopassa.
2. Autismin kirjon sairauksien varhaisen tunnistamisen toimintasuunnitelman toteuttaminen ja 
mahdollisuuksien mukaan sen validointi 6–9 pilottialueella käyttäen EAIS-hankkeessa kehitettyä 
yhdenmukaista protokollaa. Lisäksi tarkoituksena on kääntää ja mukauttaa autismin seulontavälineet eri 
kielille ja eri kulttuuriympäristöihin ja verrata tuloksia. Tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta autismista 
yleisön ja ammattikunnan keskuudessa sekä tukea terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutusta, 
jotta he tuntisivat ja tunnistaisivat paremmin lapsilla esiintyvän autismikirjon ja toisaalta aikuisiän hyvän 
toimintakyvyn autismin.
3. Katsauksen luominen nykyisiin hyviin käytäntöihin, jotka liittyvät autismin kirjon varhaiseen 
toteamiseen, diagnosointiin ja hoitoon, yhteistyö eri kumppaneiden kanssa sen selvittämiseksi, miten 
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lapsuuden ja aikuisiän autismikirjon varhainen toteaminen on otettu huomioon niiden 
palvelujärjestelmässä, erityistarpeiden määritteleminen ja siihen perustuvan koulutusohjelman 
suunnittelu tälle ryhmälle sopivien toimenpiteiden kehittämiseksi sekä henkilökunnan koulutusta 
koskevan suosituksen laadinta.
Hankkeen tuloksena on selkeä kuva vertailukelpoisista väestöpohjaisista esiintyvyyksistä jäsenvaltioissa. 
Lisäksi terveydenhoitohenkilökunnalla on käytettävissään suosituksia siitä, kuinka autismi kirjon 
sairaudet tunnistetaan varhaisessa vaiheessa ja kuinka erotetaan huonon ja hyvän toimintakyvyn 
autismin muodot, sekä siitä mitkä ovat parhaat diagnoosi- ja hoitotavat, jotta vaikuttavuus olisi 
yksittäisten potilaiden kannalta paras mahdollinen. Suunniteltua monikulttuurista, monikielistä kokeilua 
voidaan ainutlaatuisella tavalla laajentaa tulevaisuudessa sekä Euroopassa että muualla maailmassa 
siten, että voidaan parantaa autismikirjon potilaiden elämänlaatua. Hankkeessa keskitytään erityisesti 
tämän kokonaisvaltaisen kansanterveydellisen selvityksen tulosten levittämiseen laajasti EU:n 
jäsenvaltioihin, jotta mahdollisimman monet yksittäiset henkilöt ja perheet hyötyisivät niistä.
Oikeusperusta:
Lisää:
Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) 49 artiklan 6 kohdassa.
Perustelut:
Ehdotettu toimi lisäisi ja parantaisi autismin kirjoon kuuluvia häiriöitä sairastavien henkilöiden 
mahdollisuuksia terveenä ikääntymiseen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6319 === ENVI/6319 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Bas Eickhout, Rebecca Harms, Ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 07 03 12

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

07 03 12 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Varaus

Yhteensä 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Nimike:
Valmistelutoimi — Yhdenmukaistettua EU:n metsätietoa koskeva tuleva oikeusperusta
Selvitysosa:
Lisää:
Lisätään seuraava teksti: Valmistelutoimella edistetään EU:n tason järjestelmän ylläpitoa sekä 
vertailukelpoisen ja yhdenmukaistetun metsätiedon keräämistä, niin että tietoa voidaan käyttää perustana 
metsiä koskevan toimintapolitiikan kannalta olennaisen tiedon tuottamiselle Euroopan unionissa 
kansainvälisten velvoitteiden ja metsänhoitoa koskevan toimintasuunnitelman (KOM(2006) 302 
lopullinen) avaintoimessa 8 vahvistettujen edellytysten mukaisesti sekä valmistella yhdenmukaistettua 
EU:n metsätietoa koskevaa tulevaa asetusta.
Erityisesti valmistelutoimessa kerätään määrällistä ja laadullista metsätietoa, joka liittyy 
ilmastonmuutokseen, ilman pilaantumiseen, biologiseen monimuotoisuuteen ja metsien tilaan, mukaan 
lukien maaperän tila ja hiilen sitoutuminen. Perustana käytetään olemassa olevia ylikansallisesti 
yhdenmukaistettuja seurantametodeja ja -vaatimuksia, kohteeksi otetaan mieluiten laaja-alaisia ja 
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intensiiviseurantaan kuuluvia koealoja ja tietosarjojen jatkuvuus varmistetaan mahdollisuuksien 
mukaan. Toimen tavoitteena on kerätä edustavaa metsätietoa kaikkialta Euroopan unionista.
Oikeusperusta:
Lisää:
Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) 49 artiklan 6 kohdassa.
Perustelut:
Neuvosto ja EP ovat painottaneet, että Euroopan metsien tilaa, dynamiikkaa ja kehitystä on arvioitava ja 
seurattava jatkuvasti, ja tunnustaneet vertailukelpoisen Euroopan laajuisen metsätiedon tarpeen. EP on 
kehottanut komissiota esittämään metsätietoa koskevan lainsäädäntöehdotuksen, joka koskee 
yhdenmukaistetun ja vertailukelpoisen tiedon keräämistä ja jakamista metsäpeitteestä, biologisesta 
monimuotoisuudesta, bioottisista ja abioottisista uhista ja maankäytöstä. Yhdenmukaistetun metsätiedon 
keräämisen varmistamiseen, kunnes metsätietoa koskeva uusi oikeusperusta on vahvistettu, liittyy selvästi 
EU:n tuomaa lisäarvoa.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6320 === ENVI/6320 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Richard Seeber, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 07 03 32

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

07 03 32 500 000 500 000 500 000 500 000
Varaus

Yhteensä 500 000 500 000 500 000 500 000

Nimike:
Pilottihanke — Veden saatavuus ja käyttö ja sen käytön kestävyys ydinenergian ja fossiilisen energian 
tuotannossa
Selvitysosa:
Lisää:
Pilottihanke kestää vuoden, ja sen tarkoituksena on tutkia jäähdytysveden saatavuutta ja käyttöä 
ydinenergian ja fossiilisen energian tuotannossa. Fossiilisista energialähteistä ja ydinvoimalla tuotettu 
energia vaatii suuria määriä jäähdytysvettä. Vuoden 2003 helleaallon aikana monen 
energiantuotantolaitoksen eri puolilla Eurooppaa oli pakko keskeyttää energiantuotanto jäähdytysveden 
loputtua. Ydinvoimaloiden sulkeminen esimerkiksi Ranskassa, Saksassa ja Espanjassa ei vaikuttanut 
kotimaiseen tuotantoon mutta johti energianviennin huomattavaan laskuun. Ilmastonmuutoksen 
pahentaessa sääoloja vesivarat hyvin luultavasti vähenevät entisestään, jolloin tästä luonnonvarasta tulee 
vieläkin niukempi.
On tarpeen suorittaa tutkimus, jossa selvitetään jäähdytysveden nykyistä tarvetta ydinenergian ja 
fossiilisen energian tuotannossa ja otetaan huomioon myös nykyisten ja tulevien voimaloiden sijainti 
(sekä vedensaantilähteiden läheisyys). Hankkeessa laaditaan valmiiksi saatettujen ja nykyisten 
arviointien (kuten ClimWatAdapt) perusteella yksityiskohtainen kuvaus energia- ja vesijärjestelmän 
haavoittuvuudesta sekä luettelo voimaloista ja niiden haavoittuvuudesta tulville, kuivuudelle, 
helleaalloille jne.
SELVITYSOSA: (poistetaan käyttämättömät vaihtoehdot)
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Muutetaan seuraavasti:
Mukana olevat maat:
Kaikki EU:n jäsenvaltiot
Hankkeen tulos:
Tulevien voimaloiden sijoittamista koskevat ohjeet sekä nykyisten voimaloiden haavoittuvuuden 
vähentämisen edellyttämien investointien kartoittaminen ja kvantifiointi.
Oikeusperusta:
Lisää:
Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) 49 artiklan 6 kohdassa.
Perustelut:
Kaupungit ja rakennuttajat ottavat vakavasti siirtymisen hiilineutraaliin yhteiskuntaan, mikä johtaa 
huomattaviin muutoksiin asumisessa ja rakennusten suunnittelussa, millä puolestaan on todennäköisesti 
veteen liittyviä vaikutuksia. Hankkeen suunnittelua on koordinoitava siten, että otetaan huomioon 
parhaillaan käsiteltävänä oleva vesialan innovointikumppanuus. Siihen voisi sisältyä jatkotoimia, jotka 
liittyvät tulevaan ehdotukseen rakennusten vedenkäytön tehokkuudesta, joka komission on tarkoitus esittää 
Euroopan vesivarojen turvaamista koskevan tulevan luonnoksen yhteydessä.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6321 === ENVI/6321 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Richard Seeber, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 07 03 32

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

07 03 32 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Varaus

Yhteensä 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Nimike:
Pilottihanke — Hiilineutraalin asumisen pitkän aikavälin vaikutus jätevesijärjestelmiin
Selvitysosa:
Lisää:
Asumisen energiankulutus halutaan laskea mahdollisimman alhaiseksi, mikä on johtanut 
”hiilineutraalien” asuinrakennusten suunnitteluun, jossa eristystä ja energiankulutusta on parannettu 
muassa lämmön talteenotolla. Lähes 50 prosenttia kotitalouksien vedestä lämmitetään taloustarkoituksiin 
(siivous, hygienia jne.), ja tämä pitkän aikavälin suuntaus vaikuttaa vesihuoltoon sekä määrällisesti että 
laadullisesti ja jätevesipalveluihin samoin määrän ja laadun kannalta sekä myös lämpösisällön kannalta.
SELVITYSOSA: (poistetaan käyttämättömät vaihtoehdot)
Muutetaan seuraavasti:
Mukana olevat maat:
Saksa, Belgia, Yhdistynyt kuningaskunta, Alankomaat, Ruotsi, Itävalta ja Ranska
Hankkeen tulos:
Ehdotettu määrä käytettäisiin useisiin demonstraatiotiloihin, joissa konkretisoituisi tulevaisuuden 



17

näkemys nykyisten energiansäästötoimien mahdollisista keskipitkän aikavälin vaikutuksista kaupunkien 
vedenkiertoon.
Oikeusperusta:
Lisää:
Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) 49 artiklan 6 kohdassa.
Perustelut:
Kaupungit ja rakennuttajat ottavat vakavasti siirtymisen hiilineutraaliin yhteiskuntaan, mikä johtaa 
huomattaviin muutoksiin asumisessa ja rakennusten suunnittelussa, millä puolestaan on todennäköisesti 
veteen liittyviä vaikutuksia. Hankkeen suunnittelua on koordinoitava siten, että otetaan huomioon 
parhaillaan käsiteltävänä oleva vesialan innovointikumppanuus. Siihen voisi sisältyä jatkotoimia, jotka 
liittyvät tulevaan ehdotukseen rakennusten vedenkäytön tehokkuudesta, joka komission on tarkoitus esittää 
Euroopan vesivarojen turvaamista koskevan tulevan luonnoksen yhteydessä.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6322 === ENVI/6322 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi János Áder
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 07 03 30

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

07 03 30 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Varaus

Yhteensä 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Nimike:
Pilottihanke — Ilmakehän sadanta – makean veden suojelu ja tehokas käyttö
Selvitysosa:
Lisää:
Hankkeen aloituspäivämäärä: 1.1.2012
Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2013
Hankkeen tavoitteet:
Karpaattien allas on ainutlaatuinen maantieteellinen, ilmastollinen, ekologinen ja taloudellinen 
Euroopan alue, joka kuuluu kahdeksalle maalle, joista viisi on unionin jäsenvaltioita. Alueen tärkein 
veden lähde on ilmakehän sadanta, ja toinen on Tonavan tuoma vesimäärä. Maankäyttömuodot 
vaikuttavat suuresti siihen, miten sadevesi voidaan pitää altaan alueella ja turvata ja miten sitä voidaan 
säännellä ja käyttää. Maaperä on tärkeä tekijä veden varastoinnin kannalta, sillä se vaikuttaa veden 
määrään, dynamiikkaan, jakautumiseen, saatavuuteen ja laatuun. Hankkeen tarkoituksena on tarjota 
luotettavia tieteellisiä perustoja sekä uskottavia metodologisia keinoja Karpaattien altaan alueen 
sadannasta saatavaa makeaa vettä koskevien toimien täytäntöönpanoa sekä veden suojelua ja tehokasta 
käyttöä varten.
Hankkeen lyhyt kuvaus / tärkeimmät tehtävät:
Luettelo edellä mainittuihin alojen liittyvistä tutkimustuloksista ja niiden analyyttinen tarkastelu. 
Sadeveden hyödyntäminen asianmukaisten ja pitkälle kehittyneiden maankäyttömuotojen avulla. Veden 
varastoinnin parantaminen sekä vaikuttaminen veden määrään, dynamiikkaan, jakautumiseen, 
saatavuuteen ja laatuun. Karpaattien altaan makean veden suojelun ja tehokkaan käytön mallien 
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laatiminen. Tieteellisten tulosten ja täytäntöönpanotekniikoiden tarkastelu kestävyyden ja kestävien 
ekosysteemien alalla sekä liittyen luonnon- ja ympäristösuojeluun. Ilmastonmuutoksen eri vesivaroihin ja 
pinta- ja pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten tarkastelu sekä niiden käytön, haavoittuvuuden ja tulevien 
mahdollisuuksien tarkastelu. Paikalla toteutettavien tapaustutkimusten laatiminen, jotta voidaan testata 
erilaisia veden pidättymistä parantavia maankäyttömalleja erilaisissa ekologisissa olosuhteissa, jotka 
edustavat erilaisia maaperä- ja ilmastotyyppejä ja erilaisia viljely- ja hoitojärjestelmiä. Suositukset tulevaa 
käyttöä varten. Kokoelman laatiminen mukautustoimista Karpaattien altaalla ja kaikkialla Euroopassa. 
Ehdotetussa hankkeessa ei keskitytä pelkästään Karpaattien alueelle. Hanke kattaa myös muita EU:n 
maantieteellisiä alueita Tonavan ylä- ja alajuoksulla, joilla voidaan soveltaa veden luonnollista 
pidättymistä koskevia toimenpiteitä, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen ja sosio-ekonomisiin 
skenaarioihin.
Mukana olevat maat:
Unkari, Slovakia, Ukraina, Romania, Serbia, Kroatia, Slovenia ja Itävalta.
Odotetut tulokset:
Lyhyen aikavälin tulokset: Sadeveden suojelua ja sen käytön tehokkuutta koskevien tutkimustulosten 
kerääminen ja levittäminen. Suora pääsy tietoihin ja arviointeihin (yhteinen tietokanta).
Pitkän aikavälin tulokset: Metodologian laatiminen sadannan arviointiin ja vesihuoltoon liittyen veden 
saatavuuteen. Paikallisen, alueellisen ja unionin tason päätöksentekijöiden avustaminen makean veden 
käyttöön ja vesihuoltoon liittyvissä asioissa. Unionin toimintapolitiikan, erityisesti Euroopan ympäristö -
prosessiin ja arviointien arviointiin liittyvien tehtävien, tukeminen ympäristö-, sosiaali- ja terveysalaan 
sekä talouteen ja maaseudun kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.
Oikeusperusta:
Lisää:
Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) 49 artiklan 6 kohdassa.
Perustelut:
EU:n vesipolitiikan puitedirektiivissä korostetaan, että veden niukkuus ja kuivuus ovat vakavia ongelmia. 
Kuivuudesta kärsivät alueet ovat lisääntyneet, ja ilmastonmuutoksen odotetaan suurentavan alueellisia eroja. 
Ehdotus perustuu kansallisten ja kansainvälisten kokemusten tuloksiin (EU:n direktiivit ja YK:n ehdotukset, 
VAHAVA-hankkeen tulokset ja ADAM-hankkeet). Hankkeen hypoteesit vastaavat IPCC:n A2-skenaariota, 
ympäristöasioiden pääosaston valkoista kirjaa "Sopeutuminen ilmastonmuutokseen Euroopassa" sekä 
käynnissä olevaa veden luonnollista pidättymistä koskevaa tutkimusta (NWRM).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6323 === ENVI/6323 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Dagmar Roth-Behrendt, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 17 03 12

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

17 03 12 1 280 000 1 280 000 1 280 000 1 280 000
Varaus

Yhteensä 1 280 000 1 280 000 1 280 000 1 280 000

Nimike:
Pilottihanke — Sepelvaltimotaudin sukupuolittain eriytyneet mekanismit Euroopassa
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Selvitysosa:
Lisää:
Sepelvaltimotauti on yksi naisten ja miesten yleisimmistä kuolinsyistä Euroopassa. Tutkimuksen 
tarkoituksena on vahvistaa parhaiden käytäntöjen järjestelmä koko EU:lle sekä parantaa diagnosointia ja 
hoitoa ottamalla huomioon taudin sukupuolittain eriytyneet ilmenemismuodot. Tämä parantaa suuresti 
naisten ja miesten diagnosointia ja hoitoa, ja perusperiaatteita voidaan soveltaa myös muihin tauteihin.
Mukana olevien maiden tavoitteena tässä ohjelmassa on
1. lisätä terveydenhoitohenkilöstön tietoisuutta ja yleistä tietoisuutta sukupuoleen liittyvistä eroista 
sepelvaltimotaudin kliinisissä ilmenemismuodoissa ja esiintyvyydessä
2. laatia EU:n suuntaviivat sepelvaltimotaudin sukupuolittain eriytyneistä ilmenemismuodoista ja 
hoidoista
3. tarkastella terveyden taustatekijöiden ja riskitekijöiden sukupuoleen liittyviä vaikutuksia
4. levittää parhaan käytännön mukaista suunnitelmaa jäsenvaltioissa
Oikeusperusta:
Lisää:
Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) 49 artiklan 6 kohdassa.
Perustelut:
Sukupuolten välillä on eroja siinä, miten sepelvaltimotauti vaikuttaa naisiin ja miehiin, mitä oireita 
kummallakin sukupuolella esiintyy sekä miten naisia ja miehiä hoidetaan. Lisäksi 
sepelvaltimotautipotilaiden hoitoon käytettävillä lääkkeillä on erilainen vaikutus naisiin ja miehiin. EU:n 
suuntaviivat olisivatkin hyödyllinen väline, jolla autettaisiin tehokkaammin sepelvaltimotautia sairastavia 
mies- ja naispotilaita.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6324 === ENVI/6324 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Thomas Ulmer, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 17 03 13

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

17 03 13 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Varaus

Yhteensä 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Nimike:
Pilottihanke — Aikuistyypin diabetesta koskevien menestyksekkäiden ennaltaehkäisystrategioiden 
kehittäminen ja toteuttaminen
Selvitysosa:
Lisää:
Tyypin 2 eli aikuistyypin diabetes on krooninen sairaus ja yksi Euroopan suurimmista 
kansanterveydellisistä haasteista. Yli 30 miljoonalla Euroopan kansalaisella on diabetes, mikä kertoo 
selvästi, että kyse on sosiaalisesti ja taloudellisesti katastrofaalisen yleisestä sairaudesta. Sairauden 
keskimääräinen esiintyvyys EU:n aikuisväestössä on 8,6 prosenttia, jonka odotetaan kasvavan yli 10 
prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Diabetes on yksi kymmenestä tärkeimmästä työkyvyttömyyden syystä, 
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ja sillä on useita vakavia komplikaatioita kuten sydän- ja verisuonitaudit, sokeus ja munuaisvauriot. 
Tämän vuoksi suuri osa EU-maiden terveydenhuollon määrärahoista käytetään diabeteksen ja sen 
komplikaatioiden hoitoon ja hallinnassa pitoon. Esimerkiksi vuonna 2010 keskimäärin 10 prosenttia 
EU:n terveysmenoista käytettiin diabetekseen.
Aikuistyypin diabeteksin ilmaantuvuuden ja seurausten on osoitettu olevan ennaltaehkäistävissä eri 
tavoin, kuten tunnistamalla riskiryhmät hyvissä ajoin ja toteuttamalla terveitä elintapoja korostavia 
tiedotuskampanjoita ja koulutusohjelmia ja varmistamalla ennaltaehkäisevän hoidon hyvä laatu. 
Epidemian lailla yleistyvän diabeteksen tehokkaan ennaltaehkäisyn varmistamiseksi sen aiheuttama 
rasite on kuitenkin kohdattava yhteistyössä, johon osallistuvat kaikki eri sidosryhmät eli terveydenhuollon 
ammattihenkilöt, diabetespotilaat ja muut väestöryhmät, tiedotusvälineet, elintarviketeollisuus, paikalliset 
markkinaketjut ja poliittiset päätöksentekijät.
Tämän pilottihankkeen mukaisesti diabeteksen ehkäisyssä olisi käytettävä uutta kaksivaiheista 
lähestymistapaa. Ensimmäisessä vaiheessa kehitetään järjestelmällisiä menettelytapoja, joiden avulla 
diabetesta jo sairastavat, kuten metabolisesta oireyhtymästä kärsivät, voidaan diagnosoida varhaisessa 
vaiheessa. Toisessa vaiheessa kehitetään ja arvioidaan jäsenneltyjä toimintaohjelmia riskiryhmien 
diabeteksen ennaltaehkäisyyn.
1. Tehdään pienimuotoisia väestötason seulontoja (3 000–10 000 ihmistä), eli seulontaan osallistuu 
valittujen viiden EU:n jäsenvaltion jonkin kylän/kaupungin koko väestö. Tätä uutta lähestymistapaa 
ehdotetaan, jotta voidaan
— varmistaa suurin mahdollinen tarkkuus tietojen arvioinnissa,
— välttää kansallisen tason väestöseulontoihin mahdollisesti liittyvien hallinnollisten 
hyväksyntämenettelyjen aiheuttama rasite,
— hallita tehokkaasti seulonnan avulla kerättyjä tietoja ja toteutettujen ehkäisytoimien vaikutuksia,
— luoda paikallisella tasolla innostusta hankkeen tavoitteita kohtaan ja saada kaikki sidosryhmät 
kiinnostumaan.
2. Hankkeeseen otetaan mukaan kaikki paikalliset sidosryhmät, jotka työskentelevät yhdessä seuraavalla 
koordinoidulla tavalla:
– terveydenhuollon ammattihenkilöt osallistuvat seulontaan, seurantaan/tiedonkeruuseen sekä 
koulutusohjelmien laadintaan,
– paikallisväestöä kannustetaan suhtautumaan avoimesti ja yhteistyöhakuisesti seulontaohjelmiin ja 
osallistumaan diabeteskoulutukseen,
– tiedotusvälineet osallistuvat tiedotuskampanjoiden laadintaan ja tiedon levittämiseen hankkeen 
tavoitteista ja etenemisestä,
– elintarviketeollisuus ja paikalliset markkinaketjut kannustavat sellaisten elintarvikkeiden käyttöön, 
joissa on niukasti tyydyttyneitä rasvoja, transrasvoja, suolaa ja sokeria,
– paikallishallinnon päätöksentekijät laativat hankkeen tulosten pohjalta suosituksia ja 
toimintasuunnitelmia diabeteksen ehkäisyyn.
Tavoitteet:
1. Aikuistyypin diabeteksen ennaltaehkäisy luomalla koordinoitua yhteistyötä lääkäreiden ja muiden 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden (sairaanhoitajat, ravintoterapeutit, psykologit, tutkijat), väestön, 
elintarviketeollisuuden, paikallisten markkinaketjujen, tiedotusvälineiden ja paikallisten 
päätöksentekijöiden välillä.
2. Pienimuotoisten seulontaohjelmien kehittäminen, jotta diabeetikot voidaan diagnosoida varhaisessa 
vaiheessa ja tunnistaa riskiryhmään kuuluvat hyvissä ajoin. Väestöseulonnat jakautuvat neljään 
ryhmään:
a) riskiryhmään kuuluvien vastasyntyneiden seulonta (esimerkiksi verikoe, jos vanhemmat tai ainakin 
toinen heistä on diabeetikko),
b) kaikkien koululaisten ja teini-ikäisten seulonta (esimerkiksi verikokeet, kliininen tutkimus, 
ruokailutottumusten arviointi, liikunnan harjoittamisen arviointi, tupakointi, alkoholinkäyttö, pikaruuan 
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liiallinen kulutus ja muut myöhemmin määriteltävät tekijät),
c) koko aikuisväestön seulonta (esimerkiksi verikoe, kliininen tutkimus, ruokailutottumusten ja 
diabetekseen liittyvien elintapatekijöiden arviointi),
d) ikääntyneiden seulonta.
3. Sellaisten uusien toimintatapojen kehittäminen, joiden avulla elintarviketeollisuus ja paikallishallinto 
saadaan osallistumaan koulutusohjelmiin.
4. Sellaisten koko väestölle suunnattujen koulutusohjelmien kehittäminen, joilla tavoitetaan erityisesti ne, 
joilla on diagnosoitu aikuistyypin diabetes tai jotka kuuluvat riskiryhmään, sekä diabetesta sairastavien 
tai riskiryhmään kuuluvien vastasyntyneiden ja sitä vanhempien lasten vanhemmat.
5. Vakiomuotoisten seulontaohjelmien luominen etsimällä ja valitsemalla parhaat mitattavat 
indikaattorit/parametrit, kuten verikokeet, ruokailutottumukset, liikunta ja muut myöhemmin 
määriteltävät tekijät.
6. Sellaisten paikallisten elintarvikemarkkinoiden luominen, jotka kannustavat vähentämään paljon 
sokeria, suolaa, tyydyttyneitä rasvoja ja transrasvoja sisältävien ruokien ja juomien kulutusta.
7. Työpajojen ja seminaarien järjestäminen paikallisväestön valistamiseksi siitä, että elintarvikkeiden 
ominaisuuksilla ja sisällöllä on merkitystä. Työpajojen ja seminaarien toiminta voidaan kytkeä 
kampanjoihin, joilla edistetään vihannesten ja hedelmien kulutusta. Esimerkiksi paikalliset 
markkinaketjut voisivat sponsoroida tällaisia tapahtumia tarjoamalla hedelmiä ja vihanneksia 
osallistujille.
Osallistuvat alueet/maat: Viidestä EU:n jäsenvaltiosta valitaan viisi kaupunkia tai kylää (joissa 3 000–10 
000 asukasta).
SELVITYSOSA:
Lisätään seuraava teksti:
Odotettu tulos:
Hankkeen yleisenä tavoitteena on etsiä ja kehittää parhaita käytäntöjä aikuisiän diabeteksen ehkäisyyn. 
Odotettavissa on, että jotkut hankkeeseen osallistuvista kylistä tai kaupungeista voivat laatia ja toteuttaa 
toimivan paikallisen toimintasuunnitelman aikuistyypin diabeteksen ehkäisyyn. Parhaat 
toimintasuunnitelmat voidaan sitten kääntää tai sisällyttää tuleviin EU:n ja kansallisen tason 
diabetesaloitteisiin (kuten diabetesta koskevat ohjeet ja suuntaviivat, kansalliset diabetessuunnitelmat). 
Hankkeen aikana kehitettyjen ehkäisytoimien vaikutusta voidaan arvioida vasta sitten, kun noin kaksi 
vuotta on kulunut hankkeen alkamisesta. Tämä vaikutuksenarviointi tehdään seuraamalla tarkasti 
hankkeeseen osallistuneen paikallisväestön terveydentilaa.
Hankkeen aloituspäivämäärä: kesäkuu 2012
Hankkeen päättymispäivämäärä: kesäkuu 2014
Oikeusperusta:
Lisää:
Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) 49 artiklan 6 kohdassa.
Perustelut:
Euroopan parlamentin diabetesta koskeva julkilausuma (2006) – artikkelit diabeteksen ehkäisystä.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6325 === ENVI/6325 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Vladko Todorov Panayotov, Ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
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Lisätään: 07 03 50
Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä

Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut

07 03 50 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Varaus

Yhteensä 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Nimike:
Pilottihanke — Kriittisiä raaka-aineita sisältävien käytöstä poistettujen tuotteiden saaminen 
asianmukaiseen keräykseen
Selvitysosa:
Lisää:
Hankkeessa tarkastellaan mahdollisuutta kannustejärjestelmiin, joiden avulla sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu saadaan pois kodeista sen sijaan, että se kerääntyy kotitalouksiin tai viedään 
kaatopaikoille tai poltettavaksi.
Hanke toteutettaisiin tutkimuksena, jossa tarkastellaan mahdollisia suunnitelmia kriittisiä tai niukkoja 
raaka-aineita sisältävien käytöstä poistettujen tuotteiden saamiseksi keräykseen tuotteiden elinkaaren 
mukaan (kannusteet pesukoneen keräykseen saamiseksi eivät ole samat kuin älypuhelimen kohdalla) 
sekä erityisten esteiden mukaan (esimerkiksi TVT-tuotteisiin tallennetut yksityiset tiedot). Kyseessä olisi 
pikemminkin sosio-psykologis-taloudellinen tutkimus, sillä on tarpeen tarkastella taloudellisia 
järjestelmiä ja edellytyksiä. Tutkimuksen mahdollisia kohteita voisivat olla panttijärjestelmät ja etusetelit, 
ja siinä voitaisiin tutkia yhteiskunnallisten järjestöjen potentiaalia.
Oikeusperusta:
Lisää:
Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) 49 artiklan 6 kohdassa.
Perustelut:
Hanke toteutettaisiin tutkimuksena, jossa tarkastellaan mahdollisia suunnitelmia kriittisiä tai niukkoja raaka-
aineita sisältävien käytöstä poistettujen tuotteiden saamiseksi keräykseen tuotteiden elinkaaren mukaan 
(kannusteet pesukoneen keräykseen saamiseksi eivät ole samat kuin älypuhelimen kohdalla) sekä erityisten 
esteiden mukaan (esimerkiksi TVT-tuotteisiin tallennetut yksityiset tiedot). Kyseessä olisi pikemminkin 
sosio-psykologis-taloudellinen tutkimus, sillä on tarpeen tarkastella taloudellisia järjestelmiä ja edellytyksiä.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6326 === ENVI/6326 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Vladko Todorov Panayotov, Ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 07 03 51

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

07 03 51 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Varaus

Yhteensä 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Nimike:
Pilottihanke — Tuotteen tietyn funktion saavuttamiseksi käytetyn raaka-aineen minimointi
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Selvitysosa:
Lisää:
Hankkeessa voitaisiin tutkia kaikki vaiheet metalleja ja mineraaleja säästävästä älykkäästä tuotannosta 
potentiaalisesti kriittisten raaka-aineiden korvaamiseen vähemmän kriittisillä.
Toinen vaihtoehto on niukkoja materiaaleja sisältävien osien uudelleen käytettävyyden tutkiminen: 
voidaanko niiden kestävyyttä parantaa, niin että ne voidaan siirtää tuotteesta toiseen (niukat resurssit ja 
niiden mahdollistamat toiminnot eivät välttämättä ole "heikko kohta" eivätkä välttämättä kulu, joten kyse 
voi olla siitä niukkaa metallia sisältävän komponentin suunnittelusta siten, että se kestää kauemmin). 
Hankkeessa tarkastellaan laitteita, joiden kierto on nopea, ja tämän jälkeen ehdotetaan asianmukaisia 
kannustejärjestelmiä uudelleen käytettävyyden edistämiseksi.
Oikeusperusta:
Lisää:
Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) 49 artiklan 6 kohdassa.
Perustelut:
Hankkeessa voitaisiin tutkia kaikki vaiheet metalleja ja mineraaleja säästävästä älykkäästä tuotannosta 
potentiaalisesti kriittisten raaka-aineiden korvaamiseen vähemmän kriittisillä.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6327 === ENVI/6327 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Vladko Todorov Panayotov, Ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 07 03 52

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

07 03 52 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Varaus

Yhteensä 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Nimike:
Pilottihanke — Sellaisen raaka-ainehävikin minimointi, jossa jäämiä ei voi hyödyntää taloudellisesti
Selvitysosa:
Lisää:
Pilottihankkeessa tarkastellaan toimenpiteitä ja niiden vaikutusta ympäristötoimien tehokkuuteen ja 
taloudelliseen suorituskykyyn raaka-aineiden koko arvoketjussa.
Yhtenä vaihtoehtona voisi olla vanhan kaivosjätteen potentiaalin tutkiminen sen selvittämiseksi, miten 
jäljellä olevien niukkojen materiaalien hyödyntäminen voidaan yhdistää ihmisten terveyteen ja 
ympäristöön kohdistuvien riskien vähentämiseen. Hankkeessa kartoitetaan potentiaalia EU:n tasolla 
luetteloimalla vanha kaivosjäte, luokittelemalla se, tutkimalla hyödyntämis- ja suojaamisvaihtoehtoja 
sekä arvioimalla hyväksyttävyyttä yhteisön keskuudessa.
Oikeusperusta:
Lisää:
Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) 49 artiklan 6 kohdassa.
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Perustelut:
Pilottihankkeessa tarkastellaan toimenpiteitä ja niiden vaikutusta ympäristötoimien tehokkuuteen ja 
taloudelliseen suorituskykyyn raaka-aineiden koko arvoketjussa.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6328 === ENVI/6328 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Vladko Todorov Panayotov, Ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 07 03 53

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

07 03 53 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Varaus

Yhteensä 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Nimike:
Pilottihanke — Kierrätysketjujen yleisen organisoinnin, logistiikan ja tehokkuuden parantaminen 
keskittymällä rajapintoihin ja järjestelmäajatteluun
Selvitysosa:
Lisää:
Pilottihankkeella (valmistelutoimella) on kaksi tavoitetta:
Yhtenä tavoitteena on tarkastella mahdollisuuksia luoda ja panna menestyksekkäästi täytäntöön EU:n 
vaatimukset sähkö- ja elektroniikkalaiteromun, kuten kannettavien tietokoneiden tai matkapuhelinten, 
"nopealle purkamiselle". Koska tuotteen suunnittelu on avainasemassa pyrittäessä parantamaan 
kierrätystä, tällaisen järjestelmän avulla voitaisiin lisätä kierrätystä.
Toisena tavoitteena on tarkastella mahdollisuuksia kehittää yhteentoimivia rajapintoja korkean 
teknologian kierrätyslaitosten kaikkien järjestelmäoperaattoreiden välille, jotta voidaan parantaa 
logistiikkaa ja tehostaa kierrätystä.
Oikeusperusta:
Lisää:
Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) 49 artiklan 6 kohdassa.
Perustelut:
Pilottihankkeessa (valmistelutoimessa) tarkastellaan mahdollisuuksia luoda ja panna menestyksekkäästi 
täytäntöön EU:n vaatimukset sähkö- ja elektroniikkalaiteromun, kuten kannettavien tietokoneiden tai 
matkapuhelinten, "nopealle purkamiselle" sekä tarkastellaan mahdollisuuksia kehittää yhteentoimivia 
rajapintoja korkean teknologian kierrätyslaitosten kaikkien järjestelmäoperaattoreiden välille, jotta voidaan 
parantaa logistiikkaa ja tehostaa kierrätystä.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6329 === ENVI/6329 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Vladko Todorov Panayotov, Ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
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Lisätään: 07 03 54
Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä

Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut

07 03 54 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Varaus

Yhteensä 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Nimike:
Pilottihanke — Järjestelmien optimointia ja teknisesti haasteellisten tuotteiden ja aineiden kierrätystä 
koskevan tutkimuksen edistäminen
Selvitysosa:
Lisää:
Hankkeessa tutkitaan, voitaisiinko tuotteisiin koodatuista tiedoista saada tietoa siitä, mistä niukkoja 
resursseja löytyy ja miten niitä pitäisi käsitellä kierrätyksen maksimoimiseksi, sekä tietoa tuotteiden 
kemiallisesta koostumuksesta eriytetyn käsittelyn mahdollistamiseksi (esimerkiksi puhdistustyöhön ei ole 
tarvetta, jos tuotteessa ei ole vaarallisia aineita, mistä seuraa kierrättäjien kustannusten optimointi).
Tällaisen yksilöinnin teknisen ja taloudellisen toteuttamiskelpoisuuden tutkiminen on tulevaisuuden 
kannalta keskeinen haaste. Se olisi myös suuri askel kohti todellista yksittäisen tuottajan vastuuta sekä 
edellytysten luomista lisääntyvälle kilpailulle optimoituun käsittelyyn pääsemiseksi käyttöiän lopussa.
Oikeusperusta:
Lisää:
Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) 49 artiklan 6 kohdassa.
Perustelut:
Hankkeessa tutkitaan, voitaisiinko tuotteisiin koodatuista tiedoista saada tietoa siitä, mistä niukkoja 
resursseja löytyy ja miten niitä pitäisi käsitellä kierrätyksen maksimoimiseksi, sekä tietoa tuotteiden 
kemiallisesta koostumuksesta eriytetyn käsittelyn mahdollistamiseksi Tällaisen yksilöinnin teknisen ja 
taloudellisen toteuttamiskelpoisuuden tutkiminen on tulevaisuuden kannalta keskeinen haaste. Se olisi myös 
suuri askel kohti todellista yksittäisen tuottajan vastuuta sekä edellytysten luomista lisääntyvälle kilpailulle 
optimoituun käsittelyyn pääsemiseksi käyttöiän lopussa.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6330 === ENVI/6330 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Esther de Lange, Lambert van Nistelrooij, Riikka Manner
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 17 05

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

17 05 959 000 959 000 959 000 959 000
Varaus

Yhteensä 959 000 959 000 959 000 959 000

Nimike:
Pilottihanke — Ennaltaehkäisevät toimet: aktiivisena ja terveenä ikääntyminen
Selvitysosa:
Lisää:
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Ehdotuksen mukaisesti Euroopassa käynnistetään kansainvälinen pilottihanke, jossa väestön 
ikääntymistä koskevaan haasteeseen kehitetään joustava tieto- ja viestintätekniseen innovointiin 
perustuva malli. Tarkoituksena on etenkin tukea ikääntyvien henkilöiden fyysistä aktiviteettia ja psyko-
sosiaalisia tarpeita sekä lääkärien ja hoitotyöntekijöiden koulutusta. Hanke voi toimia esimerkkinä 
hyvästä käytännöstä, kun sen avulla saadaan käytännöllistä ja teoreettista tietoa ennaltaehkäisystä 
hyötypelaamisen (serious gaming) mallin avulla, jossa kohteena ovat ikääntyvät henkilöt ja jolla 
edistetään aktiivisena ja terveenä ikääntymistä. Tämä antaa ikääntyville henkilöille mahdollisuuden elää 
pidempään omillaan.
Euroopasta puuttuu nykyisin toimiva malli, jossa perusosaamista käytettäisiin ennaltaehkäisevien toimien 
edistämiseen käytännössä. Ongelma voidaan korjata toteuttamalla Euroopassa kansainvälinen 
pilottihanke, johon sisältyy alueiden, yliopistojen, elinkeinoelämän, kansalaisten ja julkisten kumppanien 
verkosto innovatiivisten toimien alalla. Aktiivisena ja terveenä ikääntyminen on hankkeen ydin. Tätä 
varten tarvitaan ja tavoitellaan yhdennettyä ja monialaista mallia. Hanke voi merkittävästi edistää 
ennaltaehkäiseviä toimia sekä aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevia uusia ajatuksia, kun otetaan 
huomioon aktiivisen ikääntymisen eurooppalainen teemavuosi 2012. Hyötypelaamiseen sisältyy 
merkittävästi uusia ja vielä tutkimatta olevia ikääntyvään väestöön liittyviä mahdollisuuksia. Pelaaminen 
voi esimerkiksi lisätä turvallista fyysistä aktiviteettia ikääntyneiden omassa, tutussa kotiympäristössä. Se 
myös tarjoaa mahdollisuuksia seurata heidän fyysisen ja kognitiivisen kuntonsa negatiivista ja positiivista 
kehitystä pelitietojen avulla. Lisäksi lääkäreiden ja hoitotyöntekijöiden koulutus hyötypelaamisen avulla 
voi parantaa heidän työtään sairaaloissa ja vanhusten hoitolaitoksissa. Tämä voidaan toteuttaa 
simulaatiopeleillä, joilla harjoitellaan leikkaustaitoja ja muita hoitoja.
Oikeusperusta:
Lisää:
Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) 49 artiklan 6 kohdassa.
Perustelut:
Ikääntyvä väestö muodostaa merkittävän haasteen: terveydenhuoltojärjestelmiä on mukautettava samalla, 
kun niiden kestävyydestä on huolehdittava yhteiskunnissa, joissa työvoimaa on vähän. Keskeisenä haasteena 
on edistää kansalaisten ikääntymistä terveinä ja aktiivisina. EU:ssa on vaihdettava parhaita käytäntöjä ja 
innovaatioita väestörakenteen muutoksen torjumiseksi. Fyysinen ja psyko-sosiaalinen aktiviteetti on 
ennaltaehkäisyn ja terveenä ikääntymisen ydin. Terve ikääntyvä väestö merkitsee vähemmän paineita 
terveydenhuoltojärjestelmiin, parempaa elämänlaatua, enemmän riippumattomuutta ja vähemmän eläkkeelle 
siirtyviä henkilöitä, mikä vaikuttaa myönteisesti Euroopan talouteen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6331 === ENVI/6331 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Salvatore Iacolino, Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Mario Pirillo, 
Oreste Rossi, Giommaria Uggias, Cristina Gutiérrez-Cortines, Ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 17 03 12

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

17 03 12 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Varaus

Yhteensä 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Nimike:
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Pilottihanke — Euro–Välimeri-alueen leishmaniaasin seurantaverkoston perustaminen
Selvitysosa:
Lisää:
Hankkeen erityistavoitteet:
1) kehittää edistyneitä menetelmiä leishmaniaasin nopeaa toteamista, diagnosointia ja hoitoa varten 
(yhdennetty Euro–Välimeri-protokolla),
2) suunnitella ja perustaa Euro–Välimeri-alueen leishmaniaasin seurantajärjestelmä,
3) parantaa leishmaniaasia koskevien kliinisten ja epidemiologisten tietojen keruuta,
4) kouluttaa Euro–Välimeri-alueen sosiaalialan ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä,
5) tarjota tietoa yleisölle.
Toteutettavat toimenpiteet:
1) hankkeen kohdemaissa (Italia, Algeria, Marokko ja Malta) käynnissä olevien tai äskettäin päätökseen 
saatettujen leishmaniaasin seurantahankkeiden ja -aloitteiden tarkastelu,
2) nykyisiin seurantajärjestelmiin (SDO – cartella clinica, PS – primo soccorso jne.) yhdistettävän Euro–
Välimeri-alueen leishmaniaasin seurantajärjestelmän suunnittelu ja perustaminen sekä 
tietotekniikkaverkoston (EMLSS – Euro–Välimeri-alueen leishmaniaasin seurantajärjestelmä) 
perustaminen sen tueksi tarkoituksena
bibliografisten tietojen kerääminen hankkeen kohdemaista,
historiallisten tietojen kerääminen ja analysointi vuosilta 2006–2011,
tietojen georeferointi,
vektorin esiintymiseen liittyvien ympäristöolojen ja maaperäolosuhteiden kirjaaminen,
henkilökohtaisen koulutuksen ja etäkoulutuksen tarjoaminen,
leishmaniaasin diagnosointi- ja hoitoprotokollien standardointi Euro–Välimeri-alueella,
yhteisen protokollan laatiminen sairauden hoitoon ja hoitovasteiden seurantaan,
rajatapausten diagnosointi (myös etädiagnosointi) ja tarvittaessa pitkäaikaisseuranta,
terveydenhoitohenkilöstön tietoisuuden lisääminen sairauden diagnosoinnista, jotta tapauksia ei jäisi 
kirjaamatta,
yhteisen tietokannan ja verkoston laatiminen jäsenvaltioiden sosiaalialan ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöille,
3) sosiaalialan ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden verkoston toiminnan edellyttämän koulutuksen 
tarjoaminen sekä ammattihenkilöiden perehdyttäminen järjestelmän piiriin kuuluviin sairauksiin 
(diagnosointivalmiuksien parantaminen),
4) tiedotus- ja viestintätoimet:
tiedotteen jakaminen puolen vuoden välein hankkeen etenemisestä,
esitteen julkaiseminen julkisella ja yksityisellä sektorilla toimivien terveydenhuollon ammattihenkilöiden
tietoisuuden lisäämiseksi,
5) seuranta ja arviointi:
Sidosryhmien kanssa järjestettävien kohderyhmätapaamisten avulla ja edistymisarvioita analysoimalla 
arvioidaan ennen kaikkea seurantajärjestelmän asianmukaisuutta ja määritellään, täyttääkö se 
tehokkaasti sille asetetut tavoitteet ja yleisemmin kansanterveydelliset tavoitteet.
Kesto: 24 kuukautta
Oikeusperusta:
Lisää:
Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
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1605/2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) 49 artiklan 6 kohdassa.
Perustelut:
Tarkoituksena on perustaa Euro–Välimeri-alueelle (Italia, Algeria, Marokko ja Malta) leishmaniaasin 
seurantaa varten pilottijärjestelmä, joka perustuu tieteidenväliseen verkostoon, joka tarjoaa tietoa 
mahdollisista ja vakiintuneista patogeenin vektoripopulaatioista ja jossa voidaan laboratoriotutkimusten 
avulla seurata patogeenien esiintymistä kotieläinten ja ihmisten keskuudessa. Etusijalle asetetaan 
kohdennettu viestintäkampanja, jossa yleisölle annetaan asiaan liittyvää tieteellistä tietoa.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6332 === ENVI/6332 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Esther de Lange, Holger Krahmer, Bas Eickhout, Ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta, Anne E. Jensen, Jan Mulder, Christa Klaß, 
Bastiaan Belder

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 07 04

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

07 04 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Varaus

Yhteensä 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Nimike:
Pilottihanke — Resurssitehokkuus käytännössä – mineraalikiertojen sulkeminen
Selvitysosa:
Lisää:
Pilottihankkeessa tutkitaan ja edistetään tekniikoita, joilla parannetaan maatilojen resurssitehokkuutta 
seuraavin keinoin:
raaka-aineiden kierrättäminen
eläinlannan prosessointi uusiutuvaksi energiaksi
kasvien ja viljelmien lannoituksen hienosäätö
Lähestymistapa
Rahoituksen avulla käynnistetään eri jäsenvaltioiden tiloilla hankkeita, joissa tarkastellaan uusia ja 
innovoivia tapoja hallita resursseja tehokkaammin ja sulkea tilojen mineraalikierrot. Tietojen ja 
parhaiden käytäntöjen jakaminen maatalousyhteisössä on keskeinen osa tätä lähestymistapaa. 
Hankkeiden tärkeimmät tulokset jaetaan kaikkien jäsenvaltioiden kesken, ja niitä käytetään Eurooppa 
2020 -tavoitteisiin liittyvän EU:n toimintapolitiikan suunnittelussa.
Esimerkkejä toteutettavista hankkeista ovat uusiutuvien energialähteiden käytön ja tuotannon lisääminen 
tiloilla, eläin- ja kasvijätteen kierrätys, parempi vesihuolto ja maaperän käyttö, viljelykasvien ja laidunten 
täsmälannoituksen lisääminen sekä uusien teknologioiden käyttöönotto kotieläintuotannossa.
Aloituspäivämäärä: 1.1.2012
Päättymispäivämäärä: 31.12.2013
Oikeusperusta:
Lisää:
Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) 49 artiklan 6 kohdassa.
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Perustelut:
Eurooppalaiset viljelijät pyrkivät resurssitehokkuuden nimissä hoitamaan resurssejaan tehokkaammin ja 
ylläpitämään tai lisäämään tuotantoaan ilman, että tällä on kielteinen vaikutus ympäristöön. Hanke tarjoaa 
viljelijöille useissa jäsenvaltioissa kannusteita ja välineitä, jotta he voivat käyttää resurssien tehokkaaseen 
hallintaan tähtääviä uusia tekniikoita ja menetelmiä. Tästä on jo esimerkkejä joissakin jäsenvaltioissa, ja 
hankkeella pyritään kokoamaan yhteen nämä tiedot, jotta ne hyödyttäisivät kaikkia Euroopan viljelijöitä ja 
Euroopan ympäristöä.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6333 === ENVI/6333 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Gaston Franco, Maurice Ponga, Elie Hoarau, Françoise Grossetête, Sophie 
Auconie, Philippe Juvin, Gabriel Mato Adrover, Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Momentti 07 03 27 — Valmistelutoimi – Biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja unionin 
syrjäisimmillä sekä merentakaisilla alueilla koskeva vapaaehtoinen malli (BEST-malli)
Muutetaan numerotiedot ja selvitysosa seuraavasti:

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

07 03 27 2 000 000 1 000 000 p.m. 1 000 000 p.m. 1 000 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 3 500 000
Varaus

Yhteensä 2 000 000 1 000 000 p.m. 1 000 000 p.m. 1 000 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 3 500 000

Selvitysosa:
Kohdan jälkeen:
Määräraha on tarkoitettu rahoittamaan neuvoston tukema .......... maat ja alueet ovat näiden ohjelmien 
ulkopuolella.
Lisää:
Uusi 2 500 000 euron määräraha BEST-mallia koskevalle valmistelutoimelle vuonna 2012.
SELVITYSOSA:
Muutetaan seuraavasti:
BEST-malli lisää taloudellisia resursseja, joilla suojellaan biologista monimuotoisuutta ja edistetään 
ekosysteemipalvelujen kestävää käyttöä syrjäisimmillä sekä merentakaisilla alueilla, jotta voidaan sovittaa 
yhteen näiden alueiden ympäristöön ja kehitykseen liittyvät tarpeet.
EU:n syrjäisimmät ja merentakaiset alueet ulottuvat kaikille valtamerille napa-alueilta aina trooppisille 
leveysasteille, ja niiden maailmanlaajuisesti merkittävä ainutlaatuinen ja monimuotoinen lajisto ja 
ekosysteemi ovat erittäin haavoittuvia ihmisen vaikutuksille, tulokaslajeille ja yhä suuremmassa määrin 
ilmastonmuutoksen vaikutuksille.
Tällä vapaaehtoisella mallilla pyritään siksi kehittämään ratkaisuja, joilla ylläpidetään terveitä ja 
vastustuskykyisiä ekosysteemejä ja vähennetään biologiseen monimuotoisuuteen kohdistuvia paineita. 
Rahoituksella tuetaan suojelualueiden nimeämistä ja hoitoa sekä rappeutuneiden ekosysteemien 
ennallistamista ja edistetään luonnonmukaisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi, mukaan 
luettuina mangrovemetsien ennallistaminen ja koralliriuttojen suojelu. Ohjelma myös edistää näiden 
alojen tutkimusta etenkin kansainvälisten tutkimus- ja koulutusohjelmien rahoituksen avulla. Malli 
kannustaa kehittämään puitteita ja luomaan paikallisviranomaisten, kansalaisyhteiskunnan, tutkijoiden, 
yliopistojen, maanomistajien ja yksityisen sektorin välisiä kumppanuuksia. Sen avulla parannetaan 
yhteistyötä ympäristö- ja ilmastonmuutoskysymyksissä.
Valmistelutoimea on tarpeen jatkaa vielä yhden vuoden ajan, jotta komissio voi ehdottaa kestävämpää 
välinettä, joka on nimenomaisesti tarkoitettu biologisen monimuotoisuuden suojeluun EU:n 
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merentakaisilla alueilla.
Perustelut:
Ottaen huomioon EU:n merentakaisten maiden ja alueiden sekä syrjäisimpien alueiden rikkaus ja 
haavoittuvuus BEST-mallin avulla on mahdollista edistää sekä biologista monimuotoisuutta koskevia 
maailmanlaajuisia tavoitteita että kehitys- ja ilmastonmuutospolitiikan tavoitteita edistämällä biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämistä ja kestävää käyttöä sekä ekosysteemiin perustuvien lähestymistapojen 
kehittämistä ja soveltamista ilmastonmuutokseen.
Tämä uusi määräraha mahdollistaa vuonna 2011 toteutetun BEST-malliin liittyvän avoimen ehdotuspyynnön 
konsolidoinnin ja täydentämisen ajatellen myös BEST-mallin sisällyttämistä uuteen monivuotiseen 
rahoituskehykseen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6334 === ENVI/6334 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Philippe Juvin, Miroslav Mikolášik
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 08 02 04

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

08 02 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Varaus

Yhteensä 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Nimike:
Pilottihanke — Kliinisissä tutkimuksissa käytettävän eurooppalaisen kohortin muodostaminen
Selvitysosa:
Lisää:
Eurooppalainen kliininen tutkimus muodostaa suuren haasteen. Dynaaminen biolääketieteellinen 
tutkimus on olennaisen tärkeää sekä Euroopan unionin kilpailukyvylle tutkimuksen ja kansanterveyden 
alalla että myös eurooppalaisille potilaille, joille voitaisiin antaa varmuus siitä, että he saavat parasta 
mahdollista hoitoa ja hyötyvät uusimmista tekniikoista ja lääkkeistä.
Muodostamalla useita eurooppalaisia kohortteja terveystutkimuksen käyttöön tällä pilottihankkeella 
annettaisiin Euroopan unionille epidemiologiset välineet, joiden avulla voidaan ymmärtää terveyttä 
määrittäviä tekijöitä sekä parantaa lääkäripalveluja ja kansanterveyspolitiikkaa. Euroopan unioni ja 
jäsenvaltiot hyötyisivät tutkimusalan laajentamisesta joillakin terveystutkimuksen aloilla sekä uusista 
tutkimuksista muilla aloilla, kuten Alzheimerin tauti tai ympäristön vaikutus sairauksiin.
Tämä pilottihanke voisi perustua sydän- ja verisuonitaudeista tehtyyn Framinghamin tutkimukseen, jossa 
on seurattu usean potilaan terveyttä vuosikymmenien ajan ja jonka avulla tutkijat ovat saaneet kerättyä 
merkittäviä tieteellisiä tietoja.
Pilottihanke voitaisiin rahoittaa kansallisilla, eurooppalaisilla ja kansainvälisillä julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksilla.
Oikeusperusta:
Lisää:
Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) 49 artiklan 6 kohdassa.
Perustelut:
Muodostamalla useita eurooppalaisia kohortteja terveystutkimuksen käyttöön tällä pilottihankkeella 
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annettaisiin EU:lle epidemiologiset välineet, joiden avulla voidaan ymmärtää terveyttä määrittäviä tekijöitä 
sekä parantaa lääkäripalveluja ja kansanterveyspolitiikkaa. EU ja jäsenvaltiot hyötyisivät tutkimusalan 
laajentamisesta joillakin terveystutkimuksen aloilla sekä uusista tutkimuksista muilla aloilla. Pilottihanke 
voitaisiin rahoittaa kansallisilla, eurooppalaisilla ja kansainvälisillä julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksilla.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6335 === ENVI/6335 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi João Ferreira, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 07 03 71

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

07 03 71 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Varaus

Yhteensä 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Nimike:
Pilottihanke — Mäntyankeroisen ja muiden tulokaslajien esiintymisalueiden ennallistaminen ja 
uudelleen metsittäminen
Selvitysosa:
Lisää:
a) luodaan seuraava budjettikohta (pilottihanke): Mäntyankeroisen ja muiden tulokaslajien 
esiintymisalueiden ennallistaminen ja uudelleen metsittäminen
SELVITYSOSA: (poistetaan käyttämättömät vaihtoehdot)
Pilottihankkeen tarkoituksena on toimia eksoottisten tulokaskasvilajien ja tuholaisten, kuten 
mäntyankeroisen, esiintymisalueiden ennallistamisen ja uudelleen metsittämisen välineenä. Sen 
tarkoituksena on täydentää nykyisten budjettikohtien puitteissa jo toteutettavia toimia, ja se toteutetaan 
tuhoalueiden ennallistamisvaiheessa sen jälkeen, kun tulokaslaji tai taudinaiheuttaja on saatu torjuttua.
Hankkeen vaiheet:
 1. tuhoalueiden kartoittaminen kullakin alueella,
 2. tuhoista kärsineiden metsäalueiden ennallistamisstrategioiden määrittäminen,
 3. parhaiden käytäntöjen ja menestystarinoiden analysointi,
 4. tuhoista kärsineiden metsien paikallisten ja alueellisten ennallistamishankkeiden tukeminen.
Oikeusperusta:
Lisää:
Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) 49 artiklan 6 kohdassa.
Perustelut:
Pilottihankkeen tarkoituksena on toimia eksoottisten tulokaskasvilajien ja tuholaisten, kuten 
mäntyankeroisen, esiintymisalueiden ennallistamisen ja uudelleen metsittämisen välineenä. Sen 
tarkoituksena on täydentää nykyisten budjettikohtien puitteissa jo toteutettavia toimia, ja se toteutetaan 
tuhoalueiden ennallistamisvaiheessa sen jälkeen, kun tulokaslaji tai taudinaiheuttaja on saatu torjuttua.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Tarkistusluonnos 6336 === ENVI/6336 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi João Ferreira, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 07 03 72

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

07 03 72 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Varaus

Yhteensä 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Nimike:
Pilottihanke — Väestön kannustaminen jäämään maaseudulle – Aavikoitumisen torjunta
Selvitysosa:
Lisää:
a) luodaan seuraava budjettikohta (pilottihanke):
Pilottihanke, jolla kannustetaan väestöä jäämään maaseudulle aavikoitumisen torjumiseksi
SELVITYSOSA: (poistetaan käyttämättömät vaihtoehdot)
Pilottihanke on tarkoitettu kannustamaan väestöä jäämään maaseudulle ja harjoittamaan 
maataloustuotantoa, millä torjutaan osaltaan maaltamuuttoa ja maataloustoiminnasta luopumista. Siinä 
keskitytään kansallisen maataloustuotannon lisäämiseen ja aavikoitumisen torjuntaan, jotta jäsenvaltiot 
voisivat toipua nykyisestä taloustilanteesta, hyödyntää kansallisen maataloustuotantonsa potentiaalia ja 
estää näin luonnonkatastrofeja ja minimoida niiden vaikutukset.
Hankkeen vaiheet:
1. tiedon kerääminen jäsenvaltioissa vaatimuksista, jotka on täytettävä, jotta väestöä kannustetaan 
jäämään maaseudulle (tähän sisältyy muun muassa paikallisyhteisöjen sekä eri sidosryhmien ja 
paikallisviranomaisten kuuleminen),
2. kunkin alueen ongelmien ja potentiaalin kartoittaminen tämä tavoite huomioon ottaen,
3. parhaiden käytäntöjen ja menestystarinoiden analysointi,
4. sellaisten paikallisten ja alueellisten hankkeiden laatiminen, joiden avulla kannustetaan väestöä 
jäämään maaseudulle.
Oikeusperusta:
Lisää:
Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) 49 artiklan 6 kohdassa.
Perustelut:
Pilottihanke on tarkoitettu kannustamaan väestöä jäämään maaseudulle ja harjoittamaan maataloustuotantoa, 
millä torjutaan osaltaan maaltamuuttoa ja maataloustoiminnasta luopumista.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6337 === ENVI/6337 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi João Ferreira, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta, Ilda Figueiredo

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
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Momentti 07 03 07 — LIFE+ (ympäristöalan rahoitusväline 2007–2013)
Muutetaan määrät seuraavasti:

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

07 03 07 305 000 000 200 000 000 316 255 000 220 000 000 316 255 000 205 500 000 14 500 000 316 255 000 220 000 000
Varaus

Yhteensä 305 000 000 200 000 000 316 255 000 220 000 000 316 255 000 205 500 000 14 500 000 316 255 000 220 000 000

Perustelut:
Jäsenvaltioilla on ollut suuri puute Natura 2000 -alueiden hallinnointiin tarvittavista varoista, mikä on 
heikentänyt tämän välineen vaikuttavuutta ja yleistä johdonmukaisuutta. Komissio itse arvioi Natura 2000 -
verkoston hoidon vuosikustannuksiksi 5,8 miljardia euroa. Näin ollen varsinkin nykyisessä kriisitilanteessa 
on tärkeää olla poistamatta tähän tarkoitukseen varattujen budjettikohtien määrärahoja, koska muuten 
suojeltavien luonnonarvojen, lajien ja luontotyyppien tilan heikkeneminen kiihtyy entisestään.
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6338 === ENVI/6338 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi João Ferreira, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Alamomentti 17 04 04 01 — Kasvinsuojelu – Uudet toimenpiteet
Muutetaan numerotiedot ja nimike seuraavasti:

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

17 04 04 01 12 000 000 12 000 000 14 000 000 10 000 000 14 000 000 10 000 000 6 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000
Varaus

Yhteensä 12 000 000 12 000 000 14 000 000 10 000 000 14 000 000 10 000 000 6 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000

Nimike:
Alamomentti 17 04 04 01 — Kasvinsuojelu – Uudet toimenpiteet
Perustelut:
Määrärahasta olisi katettava toimet, joilla torjutaan lukuisia metsäekosysteemejä uhkaavia tekijöitä, joita 
ovat muun muassa eksoottisten tulokaslajien leviäminen, taudit (kuten mäntyankeroinen ja muut) sekä 
metsäpalot.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6339 === ENVI/6339 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Giommaria Uggias, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 32 04 18

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

32 04 18 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Varaus

Yhteensä 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
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Nimike:
Pilottihanke – Patojen energiantuotantopotentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen
Selvitysosa:
Lisää:
Hankkeen erityistavoitteet:
1) optimoida padottujen tekoaltaiden energiantuotanto käyttämällä kaikissa tapauksissa 
suurtehoturbiineja,
2) vähentää saarialueiden riippuvuutta fossiilisilla polttoaineilla käyvistä energiantuotantolaitoksista.
Toteutettavat toimenpiteet:
1. suurtehoisten vesivoimaturbiinien asentaminen,
2. uusiutuvan energian tuotantolaitosten (aurinkopaneelien ja tuuliturbiinien) asentaminen patojen 
lähelle tai niiden viereen,
3. pienten takaisinpumppausaltaiden rakentaminen,
4. akkujärjestelmien asentaminen, jotta takaisinpumppausjärjestelmä voidaan pitää toiminnassa 
jatkuvasti, myös yöllä ja tyynellä säällä,
5. jatkuva seuranta ja tiedonkeruu, jotta voidaan arvioida pilottijärjestelmän mahdollisuuksia lisätä
6. vesivoimalla tuotetun sähkön määrää.
Oikeusperusta:
Lisää:
Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) 49 artiklan 6 kohdassa.
Perustelut:
Padottuja tekoaltaita käytetään kuivuuden torjuntaan ja varmistamaan, että käytettävissä on vettä 
yhdyskunta- ja saniteettikäyttöön. Välimeren alueella patoihin ei veden säästämiseksi voida asentaa 
sähköntuotantoa varten suurtehoturbiineja, joten patojen energiantuotantopotentiaali menee hukkaan. Yksi 
keino ongelman ratkaisemiseksi on uusiutuvan energian tuotantolaitosten asentaminen lähelle patoja 
vesivarojen täydentämiseksi yläjuoksulla.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6340 === ENVI/6340 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Anne Delvaux, 
Elisabetta Gardini, Thomas Ulmer, Philippe Juvin, Richard Seeber, Ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta, Damien Abad

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 07 03 71

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

07 03 71 1 310 000 1 310 000 1 310 000 1 310 000
Varaus

Yhteensä 1 310 000 1 310 000 1 310 000 1 310 000

Nimike:
Pilottihanke — RECAP: EU:n tärkeimpien polymeerien jalostusalueiden synnyttämän sisäisen 
muovijätteen paikallinen kierrätys
Selvitysosa:
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Lisää:
Polymeerien jalostusteollisuus on Euroopassa tärkeä teollisuudenala, joka kattaa 50 000 yritystä – joista 
85 prosenttia on pk-yrityksiä – sekä 1,6 miljoonaa työntekijää. Alan tuotanto oli Euroopassa vuonna 2009 
45 miljoonaa tonnia, ja Saksa (23 prosenttia), Italia (16 prosenttia), Ranska (12 prosenttia), Espanja (8,5 
prosenttia), Yhdistynyt kuningaskunta (8 prosenttia) ja Puola (5,5 prosenttia) olivat suurimmat 
eurooppalaiset valmismuoviosien valmistajat. Melkein kaksi kolmannesta syntyvästä muovijätteestä (1,3 
miljoonaa tonnia muovia) katsotaan "loppujätteeksi", joka joko viedään Kaukoitään (käytännössä 
Kiinaan) tai kaatopaikalle. Jos 50 prosenttia nykyisestä kierrättämättömästä muovijätteestä 
kierrätettäisiin, säästettäisiin vuosittain noin 650 000 tonnia muovia. Lisäämällä muovin kierrätystä tällä 
pilottihankkeella saavutetaan Eurooppa 2020 -strategian resurssitehokkuutta koskeva tavoite.
RECAP on pilottihanke, jolla pyritään parantamaan muovijätteen sisäistä kierrätystä. Se näyttää tietä 1) 
uusien teknologisten ratkaisujen kehittämiselle muovintuotannossa syntyvän jätteen kierrättämiseksi ja 2) 
kierrätyskanavien toteuttamiselle ja järjestämiselle kestävien ratkaisujen ja teknologioiden pohjalta. 
Hankkeen avulla parannetaan kilpailukykyä ja luodaan työpaikkoja, jatketaan muovin elinikää, 
säästetään raakaöljyä ja tehdään näin muoviteollisuudesta vastuullisempi teollisuudenala.
Laadittavan etenemissuunnitelman avulla määritetään tarvittavat vaiheet kestävän loppuratkaisun 
saavuttamiseksi: tutkimus- ja kehitysyhteistyön hankkeiden määrittely teknologisten pullonkaulojen 
poistamiseksi, kierrätyskanavien organisointi ja järjestäminen, parhaiden käytäntöjen ja teknologioiden 
siirtäminen EU:n muovijalostusteollisuuden yhteisölle, kierrätysteknologioiden demonstrointi 
pilottivälineiden avulla sekä yritysten perustaminen syntyvien teollis- ja tekijänoikeuksien 
hyödyntämiseksi. Tulokset on tarkoitus toistaa useilla EU:n alueilla, joilla on paljon 
muovijalostustoimintaa.
RECAPin ensimmäisenä alatavoitteena on toteuttaa vertailututkimus muovijätteen sisäisestä käsittelystä 
Ranskan, Italian, Saksan, Yhdistyneen kuningaskunnan, Itävallan ja Puolan muovijalostusteollisuuden 
piiristä valituilla useilla tärkeillä EU:n alueilla. Kunkin näiden alueen erityispiirteenä on se, että 
muovijalostustoiminta keskittyy maantieteellisesti pienelle alueelle.
RECAPin toisena alatavoitteena on määrittää vertailututkimuksen analysoinnin perusteella parhaat 
käytännöt ja tehdä suosituksia tuleviksi toimiksi, jotka yhdistetään muovijätteen sisäistä käsittelyä 
koskevaksi yleiseksi metodologiaksi. Hankkeessa laaditaan useita skenaarioita. Kukin skenaario jaetaan 
järjestämiseen (kierrätyskanavien taloudellinen, rahoituksellinen ja poliittinen järjestäminen) ja 
teknologisiin tavoitteisiin (ratkaistavat tutkimuksen ja kehittämisen pullonkaulat).
RECAPin kolmantena alatavoitteena on toteuttaa jokin skenaario ennakolta yhdellä hankkeen aikana 
tutkitulla alueella. Sellaiset toimet kuin määritettyihin teknologisiin pullonkauloihin perustuvien 
tutkimus- ja kehittämishankkeiden käynnistäminen ovat osa ennakkototeutusta.
Oikeusperusta:
Lisää:
Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) 49 artiklan 6 kohdassa.
Perustelut:
Kierrättämällä 50 prosenttia lopullisesta muovijätteestä voitaisiin säästää 650 000 tonnia muovia. Tässä 
pilottihankkeessa määritellään kestävä ratkaisu: tutkimus- ja kehittämisyhteistyö, kierrätyskanavien 
järjestäminen, parhaiden käytäntöjen siirtäminen EU:n muovijalostusyrityksille, pilottivälineiden 
demonstrointi sekä yritysten perustaminen syntyvien teollis- ja tekijänoikeuksien hyödyntämiseksi. 
Hankkeen avulla parannetaan kilpailukykyä ja luodaan työpaikkoja, jatketaan materiaalien elinikää ja 
säästetään raakaöljyä. Pilottihankkeen avulla muoviteollisuudesta tulee vastuullisempi teollisuudenala, ja 
näin täytetään resurssitehokkuutta koskevat Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6341 === ENVI/6341 ===
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jonka on jättänyt käsiteltäväksi Anna Rosbach, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 07 03 32

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

07 03 32 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Varaus

Yhteensä 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Nimike:
Pilottihanke — Merten roskien talteenotto
Selvitysosa:
Lisää:
Pilottihankkeen tarkoituksena on auttaa EU:n jäsenvaltioita saavuttamaan yhteisön 
meriympäristöpolitiikan puitteista annetussa direktiivissä (2008/56/EY) (meristrategiadirektiivi) asetettu 
tavoite saavuttaa EU:n rannikko- ja sisävesillä ”ympäristön hyvä tila” vuoteen 2020 mennessä 
ympäristötoimilla, joissa käytetään innovoivaa keräys- ja talteenottojärjestelmää. Hankkeessa EU:n 
kalastusyhteisö sekä EU:n muovintuottajat, -jalostajat ja -kierrättäjät sitoutetaan puhdistamaan EU:n 
rannikko- ja sisävesiä meressä kelluvasta roskasta. Kalastajille annetaan Euroopan kalatalousrahastosta 
(EKTR) rahoitusta siihen, että he voivat lähteä vesille erityisesti keräämään rannikkoalueiltaan meressä 
kelluvaa roskaa.
Hankkeessa käytetään innovoivaa troolijärjestelmää, jolla pystytään keräämään 2–8 tonnia meressä 
kelluvaa roskaa troolia kohti. Tämä troolijärjestelmä on kehitetty yhteistyössä kalastajien kanssa 
sellaiseksi, että se ei haittaa meren eliöstöä tai kerää muuta kuin meressä kelluvaa roskaa. Kalastajat 
käyttävät troolia rannikkovesillä, kun taas sisävesillä voidaan käyttää seisovia trooleja. Meressä olevan 
roskan talteenoton jälkeen kierrättäjät arvioivat sen kierrätysmahdollisuudet. Jos jäte ei sovellu 
kierrätykseen, ratkaisuna on energian talteenotto. Aikomuksena kuitenkin on se, että suuri osa talteen 
otetusta jätteestä saadaan kierrätykseen soveltuvaksi.
Hankkeessa toteutetaan testejä 2 vuoden ajan (heinäkuu 2012 – heinäkuu 2014) useissa EU:n 
jäsenvaltioissa (jotka määritetään jäsenvaltioiden yhden tai useamman alkuperäisen arvioinnin 
perusteella heinäkuussa 2012 meristrategiadirektiivin mukaisesti). Tänä aikana hankkeessa seurataan 
merestä kerätyn jätteen määriä, maantieteellistä sijaintia ja koostumusta. Hankkeessa tähän käytetään 
sähköistä seurantajärjestelmää, jonka kautta jäsenvaltiot voivat tutkia ongelma-alueita ja keräyksessä, 
kierrätyksessä ja rannikko- ja sisävesien puhdistamisessa saavutettua edistystä. Ympäristön hyvän tilan 
arvioinnin parantamiseksi otetaan käyttöön vertailujärjestelmä. Testeissä otetaan huomioon alustava 
arviointi, jonka jäsenvaltioiden on toimitettava heinäkuuhun 2012 mennessä, ja vertailujärjestelmässä 
käytetään indikaattoreita, jotka jäsenvaltiot määrittelevät (meristrategiadirektiivi).
Tarkoituksena on, että pilottitestien jälkeen jäsenvaltiot voivat ottaa hoitaakseen troolien käytön ja 
talteenottojärjestelmät sekä kirjaavat edelleen tietoja meressä olevan roskan määristä, sijainnista jne. 
sekä kierrätyksestä. Näin jäsenvaltiot saavat arvokkaan välineen (riippuen hankkeen tuloksista eli 
merestä talteen otetun roskan määristä), joka auttaa saavuttamaan etukäteen meridirektiivissä asetetut 
oikeudelliset velvoitteet eli ympäristön hyvän tilan EU:n rannikko- ja sisävesillä. Lisäksi hankkeen 
päätyttyä ja alueiden mahdollisesti otettua hoitaakseen nämä toimet jäsenvaltiot saavat käyttöönsä 
välineen, jolla ne voivat ylläpitää ympäristön hyvää tilaa EU:n vesillä.
Näiden ympäristötoimien ja kalastusyhteisön (EKTR), toimialan ja kansallisten viranomaisten välillä 
luodun synergian ansioista meressä olevan roskaan voidaan puuttua riittävästi ympäristön hyvän tilan 
edistämiseksi ja lisäksi voidaan välttää meren roskaantumista ja saavuttaa EU:n vesien kestävyys ja terve 
meriympäristö.
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Jos testien päätyttyä EU:n rannikkovesillä merestä löytyneen roskan määrät ovat alhaiset tai jopa 
mitättömät, hanke on osoittanut, että jäsenvaltiot ovat onnistuneet saavuttamaan ympäristön hyvän tilan 
rannikko- ja sisävesillä. Siinä tapauksessa jäsenvaltioiden on järkevää käyttää edelleen ensisijaisesti 
sisävesien seisovia trooleja (jotka sijoitetaan jokipatoihin ja muihin paikkoihin, joissa ne eivät haittaa 
meriliikennettä), jotta vältetään roskien päätyminen meristä rannikkovesille ja muuttumasta vielä 
suuremmaksi ongelmaksi meriympäristölle ja mahdollisesti ihmisten terveydelle, kun merieliöt käyttävät 
ravinnokseen pieniä muovinpalasia ja ne voivat päätyä ihmisten ravintoketjuun.
Oikeusperusta:
Lisää:
Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) 49 artiklan 6 kohdassa.
Perustelut:
Hankkeen tarkoituksena on siivota EU:n rannikko- ja sisävesiä ja samalla edistää työllisyyttä kalastus- ja 
kierrätysalalla. Se tarjoaa EU:n kalastajille elinkeinon aikoina, jolloin kalastus on kiellettyä tai se ei ole 
mahdollista. Tämä tarkoittaa sitä, että kalastajat saattavat olla oikeutettuja saamaan EKTR:stä maksun siitä, 
että he keräävät roskia kalastamisen sijaan. Hankkeesta saadaan tulosten mukaan arvokasta tietoa, jonka 
avulla voidaan arvioida tarvetta lisätä kierrätyskapasiteettia ja/tai energian hyödyntämislaitoksia.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 6342 === ENVI/6342 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Antonyia Parvanova, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 17 03 01 02

Talousarvio 2011 Esitys talousarvioksi 2012 neuvoston kanta 2012 Ero Uusi määrä
Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut Maksusitoum
ukset Maksut Maksusitoum

ukset Maksut

17 03 01 02 700 000 700 000 700 000 700 000
Varaus

Yhteensä 700 000 700 000 700 000 700 000

Nimike:
Pilottihanke — Innovointi sairauksien ennaltaehkäisyssä: terveysosaamisen ja terveellisten elintapojen 
edistäminen
Selvitysosa:
Lisää:
Määräraha on tarkoitettu kattamaan pilottihanke, jossa kartoitetaan ja arvioidaan innovoivia 
kansanterveyspoliittisia aloitteita ennaltaehkäisyn alalla keskittyen terveellisten elintapojen edistämiseen 
ja väestön terveysosaamisen kehittämiseen.
Kansanterveysalan ennaltaehkäisytoimet eivät kata pelkästään sairauksien ennaltaehkäisyä riskitekijöitä 
vähentämällä tai seulonta- ja diagnosointistrategioiden avulla, vaan niihin sisältyvät myös väestön 
terveysosaamisen yleisen tason parantaminen sekä terveellisten elintapojen aktiivinen edistäminen. 
Esimerkiksi ravitsemuksella, liikunnalla, kulutuskäyttäytymisellä, tupakoinnilla ja alkoholinkäytöllä on 
ratkaiseva merkitys väestön yleisen terveystilanteen kannalta, ja niitä voidaan siksi pitää 
ennaltaehkäisytoimien keskeisinä kohteina.
Nykyiset EU:n politiikat ja tavoitteet, kuten terveyserojen vähentäminen, ja terveyden selkeä osuus 
yleisessä Eurooppa 2020 -strategiassa edellyttävät, että kiinnitetään enemmän huomiota arvokkaisiin 
vaihtoehtoihin, joilla edistetään Euroopan väestön terveystilannetta.
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Tässä pilottihankkeessa toteutettavalla kartoituksella ja arvioinnilla on siksi tavoitteena määrittää 
parhaat käytännöt sairauksien ennaltaehkäisyn alalla kehittämällä terveysosaamista ja edistämällä 
terveellisiä elintapoja sekä tukea vertailututkimuksen laatimista kansanterveysalan 
ennaltaehkäisystrategioista, mukaan luettuina kustannus-hyötyanalyysi ja investointien painopisteiden 
arvioinnit käyttäen vertailukohtana muuta kansanterveysalalla toteutettavaa ennaltaehkäisytyötä.
Oikeusperusta:
Lisää:
Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) 49 artiklan 6 kohdassa.
Perustelut:
Tämän hankkeen avulla saadaan parempi kuva ja käsitys kansanterveystoimien kehityksestä ennaltaehkäisyn 
alalla sekä alan toimintapoliittisten aloitteiden kansanterveydellisistä vaikutuksista, tuloksista ja 
suhteellisista hyödyistä.


