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Tarkistusluonnos 6303 === ENVI/6303 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Andrea Zanoni, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 02 04 02 04

Talousarvio 2013 Esitys talousarvioksi 2014 neuvoston kanta 2014 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

02 04 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 — Pk-yritysten alueellisten klusterien kehittäminen kierrätystalouden toteuttamiseksi
Selvitysosa:
Lisää:
Pelot useiden rajallisten luonnonvarojen niukkuudesta, uusiutuviin luonnonvaroihin kohdistuvat 
kasvavat paineet, tähän liittyvä markkinahintojen nousu ja vaihtelu sekä pelot talouden epävakaudesta ja 
yhteiskunnallisista levottomuuksista ovat globaalisti ajaneet poliittista agendaa kehittää ja toteuttaa 
luonnonvarojen käyttöä koskevia välineitä ja toimenpiteitä, joiden avulla varmistetaan, että maailman 
kasvavan väestön tarpeet täytetään vaarantamatta tulevien sukupolvien tarpeita. EU:n tasolla tästä on 
esimerkkinä EU:n etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa, joka julkaistiin vuonna 
2011. Etenemissuunnitelma pohjautuu aiempiin säädöksiin ja politiikkoihin (esim. ekologista 
suunnittelua koskeva direktiivi, luonnonvarojen kestävää käyttöä koskeva teemakohtainen strategia, 
jätepolitiikat)*, ja se tarjoaa puitteet konkreettisimmille politiikoille, jotka koskevat muun muassa 
tuotteiden uudelleensuunnittelua, raaka-aineiden uudelleenkäytön, kierrätyksen ja korvaamisen 
lisäämistä sekä resurssien säästämistä.
Vaikka edistystä onkin tapahtunut, voidaan väittää, että resurssitehokkuuden parantaminen ei riitä, sillä 
tehokkuuden lisääntymisen vastapainona käyttö usein lisääntyy (esim. paluuvaikutus). Neuvoston 
annettua suosituksia vihreän kierrätystalouden edistämistoimista** on korostettu tarvetta vakauttaa ja 
selventää edelleen resurssitehokkuutta koskevaa strategiaa***. On todettu, että ”kierrätystalouden”
perustaminen on tärkeä keino edistää dematerialisointia ja lisätä raaka-aineiden uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja korvaamista. Esimerkiksi Kiina on ottanut kohteeksi ”kierrätystalouden”
lainsäädännössään, joka koskee tuotanto-, jakelu- ja kulutusprosessissa toteutettavia vähentämis-, 
uudelleenkäyttö- ja kierrätystoimia. EU:n tasolla on kyllä olemassa lainsäädäntöä, jolla edistetään 
esimerkiksi ekoinnovointia, mutta voidaan väittää, että saatavilla ei ole kunnianhimoista ja 
johdonmukaista strategista kokonaislähestymistapaa, jolla siirrytään vähittäisistä uudistuksista 
radikaaleihin innovaatioihin. Toisaalta sääntelyyn ja politiikkaan liittyvän epävarmuuden katsotaan 
mahdollisesti heikentävän kukoistavan ympäristöteollisuuden ja sitäkin enemmän kierrätysteollisuuden 
kilpailukykyä. Ja potentiaaliset hyödyt ovat valtavat.
McKinsey-yrityksen Ellen MacArthur -säätiölle tuottamassa analyysissa**** kierrätystalouden 
materiaalikustannuksiin liittyviksi nettosäästöiksi arvioitiin 340–380 miljardia Yhdysvaltain dollaria 
vuodessa ”siirtymävaiheen skenaariossa” ja 520–630 miljardia Yhdysvaltain dollaria ”edistyneessä 
skenaariossa” EU:n tasolla vuoteen 2025 mennessä, ja siinä otettiin huomioon vain osa 
tuotantoteollisuudesta. Odotettavissa olevia lisäetuja ovat muun muassa hintaheilahtelujen ja tarjontaan 
liittyvien riskien lieventyminen, potentiaaliset työllisyysedut, ulkoisten kustannusten lasku sekä talouden 
pitkän aikavälin häiriönsietokyky. Näiden etujen saaminen edellyttäisi rohkeita ja luovia toimia 
lineaarisesta ota-tee-hävitä-mallista irtaantumiseksi.
Hankkeen kuvaus
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Tavoitteet
Joukko pioneeriyrityksiä on jo siirtynyt kierrätystalouden tielle. Nämä yritykset muun muassa tukevat 
kiertoon perustuvaa suunnittelua, esimerkiksi Cradle to Cradle® -toimintatapaa (kehdosta kehtoon), sekä 
uusia innovoivia liiketoimintamalleja, jotka liittyvät muun muassa yhteiskulutukseen*****. Ellen 
MacArthur -säätiö on määritellyt seuraavat kierrätystaloutta koskevat periaatteet:Jätelähtöinen 
suunnittelu – tuotteet suunnitellaan purku- ja uudelleenkäyttökiertoa ajatellen, 2) kulutustavaroiden ja 
kestokulutustavaroiden tiukka erottelu — kulutustavarat on palautettava turvallisesti biosfääriin ja 
kestokulutustavarat noudattavat eri kiertoa huollosta uudelleenkäytön/uudelleenjakelun kautta 
lopulliseen kierrätykseen, 3) kierroissa käytettävän energian olisi oltava uusiutuvaa.
Pilottihanke, joka koskee yhteistyöhön perustuvaa eri alat kattavaa osallistumista paikallis- ja aluetasolla, 
voi tarjota empiirisen käsityksen käsitteen todellisesta täytäntöönpanosta, ja se voi olla tärkeä testi ja 
tapausesimerkki myös kierron vaiheiden uudelleenmäärittelyn kannalta. Tässä suhteessa pienten ja 
keskisuurten yritysten toiminta paikallisissa klustereissa voi toimia merkittävänä lähtökohtana.
Seuraavien haasteiden ratkaiseminen on todettu erityisen tärkeäksi******. Niiden empiirinen analyysi 
edustaa siten esitetyn pilottihankkeen keskeisiä tavoitteita:
— Nykyinen EU:n ja kansallinen sääntely- ja politiikkakehys voi joko ratkaisevasti edistää nopeaa 
siirtymistä tai tuoda mukanaan haasteita, jotka saattavat haitata onnistunutta toteutusta. Tarjoavatko 
nykyiset toimintapoliittiset ja rahoitusohjelmat riittävästi tukea? Tavoitteena on tutkia, mitä sääntelyyn ja 
politiikkaan liittyviä haasteita yritykset kohtaavat ja mitkä välineet saattaisivat tarjota kannusteita 
radikaaleihin innovaatioihin.
— Nykyiset teollisuusaloitteet, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan Industrial Symbiosis -ohjelma, ovat 
johtaneet energia- ja resurssitehokkuussäästöihin, mutta niiden katsotaan harvoin haastaneen perustana 
olevat tuotanto- ja kulutusmallit. Foorumi, joka tukee tietojen keräämistä ja jakamista, parhaiden 
käytäntöjen levittämistä ja yritysten välisen yhteistyön edistämistä, on ratkaisevan tärkeä, jotta voidaan 
organisoida ja ottaa mukaan laajempi kirjo teollisuusaloja ja monia eri yrityksiä. Se voi olla merkittävä 
lähtökohta edistyksen syventämiselle ja nopeuttamiselle.
— Tietämyksessä olevien nykyisten aukkojen korjaamiseksi olisi myös helpotettava materiaalitieteen, 
suunnitteluoppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä, jotta tietoa voidaan siirtää edelleen.
— Tarvitaan myös kierrätystalouden toteuttamisen epäonnistumisten ja onnistumisten dokumentointia, 
jotta voidaan vaihtaa tietoa sen arvonmuodostuksesta ja myös edessä olevista haasteista, jotka on otettava 
huomioon.
— Etenkin pienten ja keskisuurten yritysten ongelmana on kierrätystalouden eri vaiheita koskevien 
tietojen huono saatavuus, laatu ja johdonmukaisuus. Niiden arvioidaan kohtaavan todennäköisemmin 
vakavia paineita ja potentiaalisesti korkeita siirtokustannuksia (esimerkiksi kapasiteetti, taitojen 
kehittäminen). Vaikka ensimmäisiä tietojenvaihtofoorumeita, kuten Ellen Mac Arthur -säätiön Circular 
Economy 100, onkin jo olemassa, ne keskittyvät usein suuriin yrityksiin tai globaaliin mittakaavaan. 
Tällöin vaarana on, että pk-yritykset tulevat mukaan siinä vaiheessa, kun muutama suuri yritys on jo 
muovannut suuren osan uusista markkinoista. Pk-yritykset katsotaan kuitenkin keskeisiksi Euroopan 
talouden vakauden kannalta johtuen niiden roolista innovointikeskittyminä ja tärkeinä työllistäjinä.
Tulevaisuuden näkymiä
Tähän asti kierrätystalouskäsitteeseen liittyvät (pilotti)hankkeet ovat pääasiassa keskittyneet metalleihin 
ja mineraaleihin liittyvien kiertojen sulkemiseen. Euroopan parlamentti kehottaa resurssitehokkaasta 
Euroopasta 24 päivänä toukokuuta 2012 antamassaan päätöslausemassa******* otsakkeen 
”Luonnonvarat ja ekosysteemipalvelut” alla
komissiota hyödyntämään resurssitehokkuuden alan parhaita käytäntöjä ja laatimaan asianmukaiset 
kriteerit ja käynnistämään pilottihankkeita useiden raaka-aineiden, esimerkiksi fosforin osalta, jotta 
saavutetaan käytännössä 100 prosentin uudelleenkäyttöaste vuoteen 2020 mennessä ja optimoidaan 
niiden käyttö ja kierrätys, ja painottaa, että näiden pilottihankkeiden olisi saatava suoraa rahoitusta 
EU:lta.
Tämän kehotuksen sekä edellä esitettyjen keskeisten tavoitteiden pohjalta ehdotetussa pilottihankkeessa 
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pyrittäisiin muodostamaan 2–3 klusteria, joihin kuuluu joukko eri teollisuudenalojen yrityksiä. Näihin 
kuuluisi yrityksiä, jotka toimittavat sekä kulutustavaroita että kestokulutustavaroita, jotta aloitteessa 
mentäisiin pelkästään yksittäisten raaka-aineiden tarkastelua askelta pidemmälle. Tämän 
mahdollistamiseksi hankkeeseen on saatava sekä organisaatiomuutokseen liittyvää asiantuntemusta että 
viimeisintä tieteellistä tietoa. Ensiksi mainittua voivat tukea muutoksen hallinnan ja organisaation 
kehittämisen alalla toimivat konsultit, kun taas jälkimmäinen voidaan saavuttaa ottamalla kumppaneiksi 
tutkimuslaitoksia ja innovointia, yhteistyötä ja teknologian siirtoa harjoittavia keskuksia******.
Pioneeriyritykset ovat pääosin pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotta voidaan tutkia potentiaalisesti korkeita 
siirtokustannuksia sekä kapasiteetti- ja taitotarpeita ja samalla hyödyntää niiden innovaatiovoimaa. 
Yritysten olisi muodostettava alueellinen klusteri mutta samalla toimittava useammassa kuin yhdessä 
jäsenvaltiossa, jotta voidaan saada hyödyllistä tietoa erilaisista kansallisista sääntely- ja 
politiikkakehyksistä. Tämä voitaisiin saavuttaa keskittymällä pk-yrityksiin raja-alueilla, esimerkkinä 
Euroregio-aluee Tiroli–Etelä-Tiroli–Trentino********.
Käytettäviä keinoja olisivat muun maussa konkreettisten ja virtuaalisten fooruminen kehittäminen, 
erityistyöpajat ja koulutusseminaarit, joilla edistetään asiaan liittyvien tietojen ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtoa sekä taitojen jakamista. Olisi muodostettava joukko työryhmiä, jotka pyrkivät esittämään 
konkreettisesti kierrätystalouden eri vaiheet, joita testataan kehittämällä teollisuusalueita tai 
yhteiskulutukseen perustuvia liiketoimintamalleja. Pilottihanke olisi myös kytkettävä globaaleihin 
aloitteisiin, kuten Circular Economy 100 tai sosiaalisen innovoinnin eurooppalainen foorumi, jotta 
voidaan edistää synergiaa ottamalla mukaan edustajia ja liittämällä yhteen tapahtumia.
Odotettavissa olevana tulokseni pitäisi olla organisaatiomallin kehittäminen tulevien asiaan liittyvien 
aloitteiden tueksi.
* Fredrigo-Fazio D., Baldock D., Farmer A., Gantioler S. (2011) EU Natural Resources policy: Signposts 
on the roadmap to sustainability. Directions in European Environmental Policy. Institute for European 
Environmental Policy (IEEP).
** EU:n neuvosto (2012). Päätelmät seitsemännen ympäristöä koskevan EU:n toimintaohjelman 
kehyksen vahvistamisesta. Ympäristöasioiden neuvoston 3173. kokous.
*** Volkery A., Withana S., Fedrigo D., Baldock D. (2012). Towards a 7th Environment Action 
Programme: Priorities and action needs. IEEP:n toimintapoliittinen asiakirja, syyskuu 2012.
**** Ellen MacArthur Foundation (2012) Towards the Circular Economy: Economic and Business 
Rationale for an Accelerated Transition. Yhdistynyt kuningaskunta.
***** Tämä kattaa muun muassa sellaisia aloitteita kun autojen yhteiskäyttöprojekti Caruso, 
internetfoorumi, joka tuo yhteen autojen omistajat ja käyttäjät: www.carusocarsharing.com. Seuraavalla 
verkkosivustolla on kattava luettelo alalla toimivista yrityksistä: www.meshing.it.
****** Hislop H. ja Hill. J. (2011).Chatham House, Yhdistynyt kuningaskunta.
******* Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 24 päivänä toukokuuta 2012, 
resurssitehokkaasta Euroopasta (2011/2068(INI)).
******** http://www.europaregion.info/.
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:
Resurssitehokkuutta edistäviä aloitteita on kyllä olemassa, mutta voidaan väittää, että saatavilla ei ole 
johdonmukaista, kunnianhimoista strategista kokonaislähestymistapaa, jolla siirrytään vähittäisistä 
uudistuksista radikaaleihin innovaatioihin. Sääntelyyn liittyvä epävarmuus voi potentiaalisesti heikentää 
kukoistavan kierrätysteollisuuden kilpailukykyä. Pilottihanke, joka koskee alojen välistä paikallistason 
yhteistyötä, voi tarjota empiirisen käsityksen siitä, miten siirrytään ota-tee-hävitä-mallista kierrätystalouteen. 
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Se voi tarjota tärkeän tapausesimerkin kierron vaiheiden raaka-aineita pidemmälle ulottuvalle 
uudelleenmäärittelylle, ja siinä keskitytään pk-yritysten yhteistyöhön paikallisklustereissa.

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

Tarkistusluonnos 6312 === ENVI/6312 ===

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

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 07 02 07

Talousarvio 2013 Esitys talousarvioksi 2014 neuvoston kanta 2014 Ero Uusi määrä
Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut

07 02 07 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
Varaus

Yhteensä 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Nimike:
Pilottihanke – Kaakkois-Euroopan aluekeskuksen perustaminen sähkö- ja elektroniikkaromun pitkälle 
vietyä kierrätystä varten
Selvitysosa:
Lisää:
Pilottihankkeen tarkoituksena on lisätä sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätystä Balkanin alueella. Siinä 
korostetaan tarvetta kehittää ympäristöystävällistä infrastruktuuria, joka myös tarjoaa taloudellisia ja 
sosiaalisia etuja paikallistalouksille. Nämä edut voivat hyödyttää paikallisyhteisöjä sitä kautta, että 
luodaan työpaikkoja kestävämmällä tavalla, ja teollisuutta sitä kautta, että kierrätyskeskus parantaa 
raaka-aineiden saantia alueella ja EU:ssa. Hanke on edistysaskel alueellisen yhteenkuuluvuuden ja 
yhteistyön lujittamisessa Balkanin alueella sekä merkittävä uusioraaka-aineiden lähde EU:n 
teollisuudelle, ja se edistää näin EU:n pitkän aikavälin tavoitetta eli pyrkimystä parantaa sen raaka-
aineiden resurssitehokasta käyttöä, lisätä sen riippumattomuutta joidenkin raaka-aineiden tuonnista 
kolmansista maista sekä siirtyä kierrätystalouteen.
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:
Kierrätyslaitoksen ympäristöhyötyjen lisäksi se auttaa vahvistamaan alueellisia taloudellisia ja sosiaalisia 
kytköksiä. Lisäksi tämäntyyppinen yhteistyö auttaa virallisia ehdokasvaltioita valmistautumaan EU:hun 
liittymiseen ottamalla ne osaksi EU:n jätehuoltokäytäntöjä, -prosesseja ja -verkostoja. Lisäksi hanke 
parantaa taloudellista, ympäristöasioihin liittyvää ja poliittista yhteistyötä sekä lisää tietämyksen ja 
teknologian vaihtoa EU:n strategisten alueellisten kumppaneiden kanssa ja luo mahdollisuuksia vaurauteen 
ja kestävään kehitykseen koko alueelle.

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

Tarkistusluonnos 6306 === ENVI/6306 ===

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

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
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Lisätään: 07 02 77 26
Talousarvio 2013 Esitys talousarvioksi 2014 neuvoston kanta 2014 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

07 02 77 26 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:
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. Esiintymisalueiden kartoittaminen kullakin alueella,
2. Tuhoista kärsineiden metsäalueiden ennallistamisstrategioiden määrittäminen,
3. Parhaiden käytäntöjen ja onnistuneiden lopputulosten 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.

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

Tarkistusluonnos 6307 === ENVI/6307 ===

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

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 07 02 77 26

Talousarvio 2013 Esitys talousarvioksi 2014 neuvoston kanta 2014 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

07 02 77 26 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 — Vaarojen ja riskien kartoituksen yhteistä metodiikkaa koskeva yhteistyö ja sen 
vähimmäisvaatimukset
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Selvitysosa:
Lisää:
Pilottihankkeella on tarkoitus tavoitteen mukaisesti varmistaa, että vaarojen ja riskien kartoitukseen 
liittyvää aineistoa voidaan vertailla ja analysoida jäsenvaltioiden yhteistyön pohjalta.
Ehdotetun hankkeen taustalla on Ferreiran mietintö luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien 
katastrofien ehkäisystä, jossa ehdotettiin perustettavaksi kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
kansallisten elinten edustajista koostuva verkosto, jonka tehtävänä olisi katastrofihallinnan, maankäytön 
suunnittelun sekä riskien kartoittamisen ja hallinnan alalla toimivien kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten yhteistyö.
Pilottihankkeen tarkoituksena on etenkin
1. kerätä vaarojen ja riskien kartoitukseen liittyvää kvantitatiivista ja kvalitatiivista dataa,
2. tutkia vaarojen ja riskien kartoituksen mahdollisia yhteisiä metodeja ja sen vähimmäisvaatimuksia,
3. ehdottaa yhteistä metodiikkaa vaarojen ja riskien kartoitusta varten käyttäen perustana verkoston, 
johon kuuluu myös maatalouden edustajia, suorittamia tutkimuksia ja tekemää työtä sekä YK:n 
ympäristöohjelman ja alalla toimivien yhteiskunnallisten järjestöjen ja valtiosta riippumattomien 
järjestöjen ja muiden sellaisten toimijoiden kuulemisia, joilla on tiivis side maahan.
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:
Pilottihankkeella on tarkoitus tavoitteen mukaisesti varmistaa, että vaarojen ja riskien kartoitukseen liittyvää
aineistoa voidaan vertailla ja analysoida jäsenvaltioiden yhteistyön pohjalta.

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

Tarkistusluonnos 6308 === ENVI/6308 ===

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

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 07 02 77 26

Talousarvio 2013 Esitys talousarvioksi 2014 neuvoston kanta 2014 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

07 02 77 26 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 — Vesivarantojen suojelu ja niihin liittyvän infrastruktuurin kunnostus maaseutualueilla
Selvitysosa:
Lisää:
Tämän pilottihankkeen tarkoituksena on edistää toimia, joilla suojellaan maaseutualueiden 
vesivarantoja, jotta voidaan lievittää kausiluonteista vesipulaa etenkin maataloudessa ja hyödyntää 
tehokkaammin talvella hukkaan menevää vettä ja varastoida se käytettäväksi kesällä sekä maataloudessa 
että juomavetenä julkisissa juomavesipisteissä.
Hankkeen vaiheet:
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1. tutkia vesivarantojen suojelun mahdollisia yhteisiä metodeja ja sen vähimmäisvaatimuksia,
2. laatia suoritettujen tutkimusten ja kerättyjen tietojen perusteella hankesuunnitelmat, jotka koskevat 
vesivarantojen suojelua ja kunnostusta.
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 tavoitteena on suojella vesivarantoja ja kunnostaa niihin liittyvää infrastruktuuria 
maaseutualueilla, jotta voidaan turvata maatalouden vedensaanti kuivina vuodenaikoina ja ottaa uudelleen 
käyttöön julkiset juomavesipisteet.

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

Tarkistusluonnos 6309 === ENVI/6309 ===

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

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 07 02 77 26

Talousarvio 2013 Esitys talousarvioksi 2014 neuvoston kanta 2014 Ero Uusi määrä
Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut

07 02 77 26 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 pysymistä maaseudulla edistävä aloite – Autioitumisen torjunta
Selvitysosa:
Lisää:
Tämän pilottihankkeen tarkoituksena on kannustaa väestöä pysymään maaseudulla. Sen avulla pyritään 
saamaan parempi käsitys tekijöistä, jotka voivat kannustaa ihmisiä jäämään maaseudulle. Ehdotetaan 
kehitettäväksi metodiikka, jonka avulla voidaan laatia paikallisia ja alueellisia hankkeita, joilla 
kannustetaan väestöä pysymään maaseudulla, siten että selvitetään kunkin paikallisyhteisön tai alueen 
tarpeet ja potentiaali.
Hankkeen vaiheet:
1. Tiedon kerääminen jäsenvaltioista vaatimuksista, jotka on täytettävä, jotta voidaan edistää väestön 
pysymistä maaseudulla (paikallisväestön sekä paikallisten toimijoiden ja viranomaisten kuuleminen),
2. Kunkin alueen ongelmien ja potentiaalin kartoittaminen tämä tavoite huomioon ottaen,
3. Parhaiden käytäntöjen ja onnistuneiden lopputulosten analysointi,
4. Väestön pysymiseen maaseudulla kannustavien paikallisten ja alueellisten hankkeiden suunnittelu.
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:
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On erittäin tärkeää saada ihmiset jäämään maaseudulle, jotta voidaan varmistaa alueellinen 
yhteenkuuluvuus, pysäyttää autioituminen ja viljelystä luopuminen, edistää talouskehitystä sekä estää 
luonnonkatastrofeja ja ihmisen aiheuttamia katastrofeja. Tämän pilottihankkeen tarkoituksena on kehittää 
metodiikka, jonka avulla voidaan laatia paikallisia ja alueellisia hankkeita, joilla kannustetaan väestöä 
pysymään maaseudulla.

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

Tarkistusluonnos 6310 === ENVI/6310 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Britta Reimers, Holger Krahmer, Ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 07 02 77 26

Talousarvio 2013 Esitys talousarvioksi 2014 neuvoston kanta 2014 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

07 02 77 26 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 — Arviointi ja toteutettavuusselvitys: ”Kohti nollapäästöistä lauttaa”
Selvitysosa:
Lisää:
Pilottihankkeen tarkoituksena on arvioida uusiutuvia energialähteitä, kuten vetypolttokennoja, käyttävän 
nollapäästöisen lautan kehitysvaiheita ja toteuttamismahdollisuutta sekä laatia siitä toteutettavuusselvitys.
Vaikka vetypolttokennojen käyttö voimanlähteenä on periaatteessa osoitettu toimivaksi ratkaisuksi 
pienemmissä kuljetusyksiköissä kuten busseissa, niiden käyttöä suurissa lautoissa (kuten ropax-lautoissa) 
olisi arvioitava tarkemmin, jotta voidaan tehdä arvio toteutusmahdollisuuksista. Tämäntyyppisen 
liikennemuodon ja reitin arviointi ja toteutettavuusselvitys tarjoaisi selkeämmän käsityksen riskeistä ja 
mahdollisuuksista, joita liittyy vedyn käyttöön liikenteen polttoaineena ja polttokennojen käyttöön 
lauttojen energiamuuntimina.
Arvioinnissa ja toteutettavuusselvityksessä olisi keskityttävä etenkin mahdollisuuksiin käyttää 
tuulipuistojen yöllä keräämää ylijäämäenergiaa siihen, että valmistetaan vetypolttoainetta, joka sitten 
tarjoaisi energiaa alusten käyttövoimaksi ja aluksella tarjottavien palvelujen energiakulutusta varten. 
Olisi myös arvioitava yhdistettyjä energialähteitä, kuten aluksella olevia aurinkopaneeleita ja Flettner-
roottoreita, jotka tuottavat alukselle lisäenergiaa, pitäen yleisenä tavoitteena hiili-, rikki- ja 
typpipäästöistä eroon pääsemistä.
Toteutusmahdollisuuksien optimoimiseksi arvioinnissa olisi keskityttävä lähimerenkulun reitteihin ottaen 
huomioon infrastruktuuriin ja luonnonoloihin liittyvät edellytykset, jotta voidaan varmistaa 
vaihtoehtoisten energialähteiden (pääasiassa tuulipuistojen) tehokas tarjonta sekä asiantuntemuksen 
paikantaminen ja asiaankuuluvien teknologiakeskusten ja mahdollisten yksityisen sektorin kumppanien 
läsnäolo. Ensimmäiseksi olisi kartoitettava asianmukaiset sijaintipaikat, jotta voidaan selvittää 
nollapäästöisten lauttapalvelujen mahdolliset ja optimaaliset reitit EU:ssa.
Arvioinnin ja toteutettavuusselvityksen yhteydessä olisi kartoitettava tarvittavat toimet, joiden avulla 
hybridit, akut, polttokennot ja polttoainetyypit voidaan valjastaa nollapäästötavoitteen käyttöön, jotta 
voidaan saavuttaa tehokkuushyötyjä heti teknologioiden kehityttyä riittävän pitkälle mutta myös saada 
kokemusta ja visioida jatkokehitystä.
Lisäksi valittujen reittien markkina-arvio voisi antaa selvemmän kuvan nollapäästöisen lautan 
toteuttamis- ja toimintakustannuksista ja sen perusteella voitaisiin myös arvioida, olisiko edellä kuvatun 
kaltainen lauttapalvelu taloudellisesti elinkelpoinen nykyisissä markkinaoloissa.
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Pilottihankkeen kesto voisi olla vuosi tai kaksi, ja siinä voitaisiin valita yksi tai kaksi asianmukaista 
lauttareittiä.
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:
Meriliikenne ovat kuljetettujen volyymien kannalta tehokkain liikennemuoto, mutta merenkululla on 
vuosikymmeniä kestäneen vähäisen sääntelyn jälkeen muihin liikennemuotoihin verrattuna vähän kestävään 
teknologiaan liittyviä vaihtoehtoja. Tarve siirtyä vaihtoehtoisiin polttoaineisiin on hiljattain ilmastu 
komission tiedonannossa ”Puhdasta energiaa liikenteen alalla: eurooppalainen vaihtoehtoisten polttoaineiden 
strategia” (COM(2013)0017). Liikenteen tulevat tavoitteet ovat moninaiset: ympäristö- ja ilmastotilanne 
edellyttää toimia ja lisäksi EU:n liikenteen riippuvuus öljystä on murrettava.

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

Tarkistusluonnos 6313 === ENVI/6313 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Gerben-Jan Gerbrandy, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 07 02 77 26

Talousarvio 2013 Esitys talousarvioksi 2014 neuvoston kanta 2014 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

07 02 77 26 500 000 500 000 500 000 500 000

Varaus

Yhteensä 500 000 500 000 500 000 500 000

Nimike:
Pilottihanke — Sekajätteen resurssitehokas käyttö
Selvitysosa:
Lisää:
Sekajäte: erittäin tärkeä resurssi Euroopassa
Jätteen kierrätys on tärkeä osa resurssitehokkuusstrategiaa. Korkealaatuista kierrätystä harjoitetaan 
Euroopassa kuitenkin rajallisesti ja se on pitkälle kehittynyttä vain muutamassa jäsenvaltiossa, joten tällä 
hetkellä valtava hyödynnettävissä olevien luonnonvarojen potentiaali jää käyttämättä. Euroopassa 
keskitytään voimakkaasti kiinteään yhdyskuntajätteeseen, vaikka se muodostaa vain murto-osan kaikesta 
käytettävissä olevasta jätteestä. Kuiva sekajäte, kuten tavaranjakelussa syntyvä kulutusjäte ja 
teollisuusjäte, kookas kotitalousjäte sekä rakennus- ja purkujäte, sisältää paljon enemmän raaka-aineita, 
jotka on vieläpä helpompi erottaa siitä kuin (märästä) kiinteästä yhdyskuntajätteestä. Tällaisista jätteistä 
rakennus- ja purkujäte on hyvin merkittävä määränsä vuoksi (kolmannes kaikesta EU:n jätteestä koostuu 
siitä) sekä sen vuoksi, että sen kierrätysasteeksi on jätehuollon puitedirektiivissä tällä hetkellä asetettu 70 
prosenttia.
Paljon kierrättävien maiden kokemusten perusteella voidaan todeta, että rakennus- ja purkujätteen 
kierrätyksen (ja itse asiassa kaikenlaisen jätteen kierrätyksen) kehitys seuraa tietynlaista ”yleistä” mallia. 
Näin ollen voidaan määrittää yleiset kierrätysmekanismit ja kuvata parhaat käytännöt. Niille 
jäsenvaltioille, joissa kierrätys on vielä alkuasteella, olisi tarjottava malleja ja ohjeita, jotka perustuvat 
joidenkin jäsenvaltioiden noin 30 vuoden kierrätyskokemukseen. Kierrätystä on tarpeen edistää 
Euroopassa siirtämällä tietämystä ja asiantuntemusta.
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Kierrätyksen tärkeitä osatekijöitä ovat muun muassa hyvä jätevirtojen valvonta ja laadunvarmistus. 
Kierrätysteollisuus ja viranomaiset ovat joissakin jäsenvaltioissa kehittäneet tätä varten välineitä, 
esimerkiksi Tracemat-nimisen järjestelmän raaka-aineiden jäljittämiseen sekä 
laadunvarmistusjärjestelmiä, jotka kattavat muun muassa ympäristötestauksen ja -sertifioinnin.
Kuivan sekajätteen kierrätystä on kehitettävä. Arvokkaat raaka-aineet, kuten puu ja muovi, voidaan ottaa 
talteen ja käsitellä niin, että ne voidaan ottaa uuteen käyttöön. Kiinteää yhdyskuntajätettä voitaisiin myös 
käsitellä kierrätyslaitoksissa, jos kuiva jätejae erotellaan syntypaikalla. Tällaisen lajittelukapasiteetin 
kehittäminen on jäsenvaltioille yksi vaihtoehto, jonka avulla voidaan löytää sopiva tasapaino kierrätyksen 
ja jätteenpolton välillä.
Tavoite:
Tämän hankkeen tavoitteena on lisätä kierrätystä jäsenvaltioissa ja erityisesti rakennus- ja purkujätteen 
ja tähän liittyen kuivan sekajätteen kierrätystä toteuttamalla tehokas tietämyksen ja asiantuntemuksen 
siirto. Sillä myös autetaan jäsenvaltioita saavuttamaan jätehuollon puitedirektiivissä asetetut tavoitteet. 
Onnistumisen kannalta on tärkeää, että mukaan otetaan myös kierrätysteollisuus. Sen asiantuntijat ovat 
tunnetusti parhaita tällaisen asiantuntemuksen ja tietämyksen välittäjiä. Erityisesti hankkeella pyritään 
aloittamaan asianmukaiselta pohjalta rakennus- ja purkujätteen kierrätys kolmessa jäsenvaltiossa (tai 
niiden kolmella alueella). Aiempaa kokemusta käytetään esimerkkinä jäsenvaltioille, joissa 
tämäntyyppinen kierrätys ei ole päässyt vauhtiin. Muun kuivan sekajätteen kohdalla analysoidaan 
myönteisiä esimerkkitapauksia ja kehitetään muita jäsenvaltioita varten malleja siitä, miten päästään 
vastaavaan tulokseen. Yhdessä jäsenvaltiossa tai sen alueella aloitetaan tällainen kierrätys.
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on demonstroida rakennus- ja purkujätteen kierrätyksen ensimmäisten 
vaiheiden onnistunut toteuttaminen tarkoitukseen valituilla alueilla Euroopassa. Jotta tähän päästäisiin, 
näiden alueiden sidosryhmien on hyväksyttävä toteutussuunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan tavoitteet, 
jotka on tarkoitus saavuttaa, sekä toteutettavat toimet. Nämä toimet ilmentävät suurimmalta osin paljon 
kierrättävien jäsenvaltioiden kokemusten perusteella kehitettyjä parhaita käytäntöjä. Sidosryhmät 
hyväksyvät toimet ja kullekin toimelle nimetään osapuolet. Keskeisiä tekijöitä ovat jätteen luotettava 
jäljittäminen ja kierrätystuotteiden laadunvalvonta.
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:
Jätteen kierrätys on tärkeä osa resurssitehokkuusstrategiaa. Korkealaatuista kierrätystä harjoitetaan 
Euroopassa kuitenkin rajallisesti ja se on pitkälle kehittynyttä vain muutamassa jäsenvaltiossa. Hankkeen 
tarkoituksena on lisätä kierrätystä Euroopan unionissa ja hyödyntää hyödynnettävissä olevien 
luonnonvarojen potentiaalia.

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

Tarkistusluonnos 6302 === ENVI/6302 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Riikka Pakarinen, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta, Anneli Jäätteenmäki

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 09 04 04

Talousarvio 2013 Esitys talousarvioksi 2014 neuvoston kanta 2014 Ero Uusi määrä
Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut

09 04 04 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000
Varaus
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Talousarvio 2013 Esitys talousarvioksi 2014 neuvoston kanta 2014 Ero Uusi määrä
Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut

Yhteensä 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000

Nimike:
Pilottihanke — Hyvinvointi- ja terveydenhuoltoratkaisut avoimissa valokuituverkoissa
Selvitysosa:
Lisää:
Tämän pilottihanketta koskevan ehdotuksen tarkoituksena on testata kuitu kotiin -menetelmällä (FTTH) 
toteutetuissa avoimissa valokuituverkoissa toimivia hyvinvointi- ja terveydenhuoltopalveluihin liittyviä 
sovelluksia. Hyvinvointi- ja terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisen on tulevaisuudessa tarkoitus perustua 
valokuitupohjaisiin ratkaisuihin, ja nopeaan yhteyteen perustuvan sähköisten terveydenhuoltopalvelujen 
täyden mittakaavan ratkaisun toteuttaminen auttaisi saavuttamaan yhden EU:n digitaalistrategian 
tavoitteista.
Hankkeessa tutkitaan, selvitetään ja testataan uusia ja olemassa olevia sähköisiä 
terveydenhuoltosovelluksia palvelujen kannattavuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Hankkeessa on 
tarkoitus muun muassa arvioida potilaiden vaikutusmahdollisuuksien lisääntymistä sekä hyvinvointi- ja 
terveydenhuoltoalan ammattihenkilöiden kykyä jakaa digitaalisia potilastietoja. Avoimissa 
valokuituverkoissa on mahdollista toteuttaa erilaisia sähköisiin terveydenhuoltopalveluihin liittyviä 
ratkaisuja, joita ovat muun muassa henkilökohtaisten terveystietojen hallinta, potilaiden kotiseuranta, 
röntgenkuvien lähettäminen keskussairaalasta maaseudulla sijaitsevaan terveyskeskukseen sekä 
etäfysioterapia.
Hanke on tarkoitus toteuttaa maaseutualueilla, joilla välimatkat ovat pitkät ja joilla on jo olemassa 
osuuskuntapohjaisia valokuituverkkoja, jotka toimivat todellisen avoimen pääsyn periaatteen mukaan. 
Tällaisia verkkoja on jo esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla. Koska maaseutualueet sijaitsevat kaukana 
fyysisistä palveluntarjoajista ja niillä on väestörakenteen muutoksista johtuvia haasteita, ne olisi otettava 
erityiskohteeksi tarjottaessa tulevaisuudessa sähköisiä hyvinvointi- ja terveydenhuoltoratkaisuja.
FTTH on edistynein teknologia, joka mahdollistaa hyvinvointi- ja terveydenhuoltopalveluihin liittyvien 
erityissovellusten tukemisen nopeilla symmetrisillä yhteyksillä ja alhaisilla viiveajoilla etenkin tarjoamalla 
nopeita yhteyksiä sekä ketjun alku- että loppupäässä. Tärkeintä on, että avoimen pääsyn malli antaa 
kaikille palveluntarjoajille mahdollisuuden tarjota palvelujaan samassa kuituverkossa ilmaiseksi. 
Tällaisen tasapuolisen kilpailun katsotaan parantavan palvelujen edistämistä ja saavutettavuutta sekä 
tarjoavan rahalle paremman vastineen.
Tämä ehdotus on ainoa laatuaan, eikä se ole turha tai ristiriidassa minkään kansallisen tai EU:n 
ohjelman kanssa. Laajakaistaverkkojen käyttöönotto ei ole tässä ehdotuksessa pääasiana, joten se ei ole 
päällekkäinen olemassa olevien kansallisten tai EU:n ohjelmien kanssa, joiden tarkoituksena on 
laajakaistan käyttöönotto jäsenvaltioissa.
Pilottihanke kestää kaksi vuotta.
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.
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:
Kotihoitopalveluja tarvitsevien ihmisten määrä ja sähköisten terveydenhuoltopalvelujen kysyntä kasvaa 
kaikkialla EU:ssa ja erityisesti maaseutualueilla. Tämä aiheuttaa suuria haasteita 
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terveydenhuoltojärjestelmille. Valokuituverkoissa toimivat sähköiset ratkaisut mahdollistavat seurantaan ja 
kommunikointiin liittyvän säännöllisen avun sitä tarvitseville. Sähköisillä ratkaisuilla voidaan vähentää 
kustannuksia, hoitaa ihmisiä, estää tulevia sairauksia sekä kannustaa terveellisempään elämäntapaan ja tukea 
näin hyvinvointia. Tämä pilottihanke on kaikin puolin sähköistä terveydenhuoltoa koskevan EU:n 
toimintasuunnitelman mukainen ja voisi toimia hyvänä esimerkkinä nopeiden sähköisen terveydenhuollon 
ratkaisujen toteuttamisesta käytännössä.

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

Tarkistusluonnos 6301 === ENVI/6301 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Erik Bánki, Elisabetta Gardini, Ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 17 03 09

Talousarvio 2013 Esitys talousarvioksi 2014 neuvoston kanta 2014 Ero Uusi määrä
Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut

17 03 09 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 — Unionin tason toimet terveellisen kouluympäristön edistämiseksi
Selvitysosa:
Lisää:
”Pilottihanke — Unionin tason toimet terveellisen kouluympäristön edistämiseksi” koostuu 
monitahoisesta, toimintalähtöisestä tutkimuksesta, jonka aiheena on lasten terveys ja kouluympäristö. 
Tämä kattaa muun muassa kouluissa käytettävien rakennusmateriaalien ja muiden tuotteiden, liikenteen 
ja koulujen lähialueiden ulkoilman laadun sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten analysoinnin sekä 
tietoisuuden lisäämisen lasten terveysriskien vähentämiseksi.
Pilottihankkeen tavoitteet:
Pilottihankkeen tarkoituksena on arvioida
— sisä- ja ulkoilman laadun ja lasten terveyden välisiä perimmäisiä yhteyksiä
— koulujen rakennusmateriaalien ja muiden kouluissa käytettävien tuotteiden merkittäviä 
terveysvaikutuksia
— lasten viihtyvyystasoja sekä rakennusten ilmanvaihtoa, jotta voidaan arvioida tarkemmin 
pilaantumisen lähteiden/syiden ja lapsiin kohdistuvien terveysvaikutusten välisiä yhteyksiä, sekä
— sisäilman pilaantumisen fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten lähteiden kokonaisuutta.
Pilottihankkeessa analysoidaan tutkimusdatan tuloksia ja sen aikana on tarkoitus
— laatia ohjeita, jotta voidaan puuttua sisäilman laatuun ja myös ulkoilman pilaantumiseen liittyviin 
ongelmiin
— arvioida koulujen tilanteen parantamiseksi toteutettujen toimenpiteiden tehokkuutta.
Hankkeen aloituspäivämäärä:
Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2015
Pilottihankkeen tulokset:
Tämän ehdotuksen tuloksena on ”terveitä kouluja Euroopassa koskeva välineistö”, joka on arvokas 
resurssi, jonka avulla voidaan merkittävästi vähentää oppilaiden terveysriskejä eurooppalaiskouluissa. 
Tutkimustulosten avulla saadaan kattavaa uutta tietoa, ja ne tarjoavat paikallisviranomaisille ja 
eurooppalaiskouluille riskinhallintavälineitä.
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Kattavan tutkimuksen tulokset myös tukevat ympäristö- ja terveyspolitiikan laadintaa siten, että voidaan 
suojella nykynuoria ja tulevia sukupolvia erilaisilta hengitysoireilta ja edistää elämänikäistä terveyttä ja 
hyvinvointia. Hankkeessa helpotetaan kokemusten vaihtoa sekä järjestetään koulutustilaisuuksia 
ympäristö- ja terveyslaitoksille ja -viranomaisille, mikä parantaa ympäristö- ja terveysalan hallintoa.
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:
Koska lapset ja nuoret viettävät viikon aikana suurimman osan ajastaan koulurakennuksissa, he ovat 
erityisen alttiita sisäilman huonoon laatuun liittyville ongelmille, jotka voivat olla erityisen haitallisia 
allergiasta ja astmasta kärsiville oppilaille. Koska vuosi 2013 on EU:ssa ”ilman vuosi”, on erittäin tärkeää 
seurata kouluympäristöä useissa Euroopan maissa ja luoda tietopohjaa sisäilman laadun ja näin lasten 
terveydentilan parantamiseksi Euroopassa.

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

Tarkistusluonnos 6300 === ENVI/6300 ===

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

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 17 03 77 12

Talousarvio 2013 Esitys talousarvioksi 2014 neuvoston kanta 2014 Ero Uusi määrä
Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut

17 03 77 12 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 — Terveyserojen vähentäminen: asiantuntemuksen kehittäminen ja toimien arviointi
Selvitysosa:
Lisää:
Tämä on pilottihanketta koskeva ehdotus, jonka tarkoituksena on parantaa tiedon jakamista ja toimia 
terveyserojen vähentämiseksi EU:ssa etenkin niissä jäsenvaltioissa ja niillä alueilla, joiden tarpeet ovat 
suurimmat ja jotka saavat tukea koheesiorahastosta.
Sillä perustetaan EU:n kattava asiantuntijoiden ja poliittisten neuvonantajien välisen vaihdon verkosto, 
jossa keskitytään politiikan kehittämistä ja täytäntöönpanoa koskevaan tukeen ja koulutukseen sekä 
käytännön toimiin, joilla puututaan terveyseroihin kansallisella tasolla sekä valtiotasoa alemmalla tasolla 
/ aluetasolla.
Verkoston painopisteisiin kuuluisivat erityisesti asiantuntemuksen kehittäminen aiheista, jotka liittyvät 
ennaltaehkäisevien toimien tehokkuuteen, terveydenhoitopalvelujen saatavuuden eroihin ja siihen 
liittyvään syrjintään sekä strategioihin, joiden avulla voidaan heikentää terveyseroihin vaikuttavien 
sosiaalisten sekä ympäristö- ja käyttäytymistekijöiden vaikutusta.
Pilottihankkeessa tarkastellaan ja arvioidaan myös EU:n rakennerahastoista ja ohjelmista jo tuettuja 
toimia, joilla puututaan terveyseroihin. Tässä pilottihankkeessa toteutettavien konkreettisten toimien 
määrittelyä edeltäisi hankkeeseen osallistuvien jäsenvaltioiden ja kansanterveyden ja 
terveydenhuoltopolitiikan alalla toimivien sidosryhmien kuuleminen.
Tällä pilottihankkeella pyrittäisiin parantamaan politiikan keskeisten kohderyhmien tietoisuutta ja 
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tietämystä siitä, kuinka tärkeää terveyseroihin on puuttua, sekä mahdollisuuksista puuttua niihin etenkin 
rakennerahastojen avulla. Siinä myös tarkastellaan ja arvioidaan rakennerahastojen ja ohjelmien kautta 
toteutettuja asiaan liittyviä toimia ja edistetään näin päätöksenteon parantamista tulevaisuudessa.
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:
EP:n päätöslauselmassa terveyseroista sekä komission tiedonannossa terveyseroista (COM(2009)0567) 
korostettiin EU:n jäsenvaltioiden sisäisten ja välisten terveyteen liittyvien erojen merkitystä. Monissa maissa 
samoin kuin jäsenvaltioiden ja alueiden välillä ylimpien ja alimpien koulutus- ja tuloryhmien 
elinajanodotteen erot ovat 5–10 vuotta. Näiden erojen vähentäminen edellyttää toimia, jotka kattavat useita 
politiikanaloja kaikilla hallintotasoilla. Terveyserojen syyt ymmärretään kyllä hyvin, mutta paljon 
vähemmän tiedetään siitä, miten näihin asioihin pitäisi puuttua.

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

Tarkistusluonnos 6304 === ENVI/6304 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Christel Schaldemose, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 17 03 77 12

Talousarvio 2013 Esitys talousarvioksi 2014 neuvoston kanta 2014 Ero Uusi määrä
Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut

17 03 77 12 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Varaus

Yhteensä 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Nimike:
Pilottihanke — Näyttöön perustuvien strategioiden kehittäminen eristyksissä olevien ja haavoittuvien 
henkilöiden terveydentilan parantamiseksi
Selvitysosa:
Lisää:
Tarttumattomien tautien esiintyvyys kasvaa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ennennäkemätöntä vauhtia. 
Samaan aikaan yhä useammilla eurooppalaisilla on esimerkiksi lihavuuteen ja mielenterveyteen liittyviä 
ongelmia. Etenkin eristyksissä olevien ja haavoittuvien henkilöiden terveys heikkenee. Tästä kehityksestä 
kärsivät sekä miehet että naiset, mutta heidän terveysongelmansa eivät ole samanlaisia ja niihin olisi 
puututtava eri lailla.
Komissio julkaisi vuonna 2011 eurooppalaismiesten terveydentilasta kattavan selvityksen, jonka mukaan 
naisten ja miesten terveydessä on merkittäviä eroja. Yksi selvityksen keskeisistä toteamuksista on se, että 
miesten terveydentilan parantaminen hyödyttää sekä suoraan että epäsuorasti myös naisia ja lapsia. 
Vuonna 2009 komissio julkaisi samanlaisen selvityksen eurooppalaisnaisten terveydentilasta.
Entistä selvemmin tunnutaan tiedostavan, että miesten ja naisten terveysongelmia on käsiteltävä eri 
lähtökohdista, ja siksi tällä hankkeella on seuraavat tavoitteet:
1. Kerätään ja arvioidaan — esimerkiksi Euroopan yhteisön terveysindikaattorien (European Community 
Health Indicators – ECHI) kautta — olemassa olevaa tietoa (erityisesti eristyksissä olevien ja 
haavoittuvien) miesten ja naisten terveyteen liittyvistä eroista osallistuvissa jäsenvaltioissa sekä olemassa 
olevista käytännöistä asiaan puuttumiseksi
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2. Lisätään tietopohjaa etenkin eristyksissä olevien ja haavoittuvien henkilöiden elämäntavoista ja 
suhtautumisesta terveyteen (mielenterveys mukaan lukien), ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen 
sekä syistä, joiden vuoksi tämä nimenomainen henkilöryhmä vaikuttaa haluttomammalta muuttamaan 
elämäntapojaan ja hakemaan apua lääkäriltä tai muiden terveyspalvelujen kautta — tutkimukset voivat 
olla sekä sairauskohtaisia että väestöpohjaisia
3. Analysoidaan eri jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmiä sen selvittämiseksi, miksi heikommassa 
asemassa olevat ryhmät käyttävät suhteessa muita vähemmän terveyspalveluita ja mitä voidaan tehdä 
tilanteen korjaamiseksi
4. Kehitetään ja testataan kerätyn näytön perusteella (sukupuolittain) kohdennettuja strategioita, joilla 
pyritään parantamaan kyseisten henkilöiden terveydentilaa, auttamaan heitä saamaan terveyspalveluja ja 
estämään terveysongelmien esiintymisen alun alkaen
5. Levitetään tuloksia ja parhaiden käytäntöjen esimerkkejä jäsenvaltioihin, etenkin 
perusterveydenhuollon alalla toimiville, sekä kannustetaan tulosten seurantaan
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:
Komission tiedonannossa ”Solidaarinen terveydenhuolto: terveyserojen vähentäminen EU:ssa” käsitellään 
jäsenvaltioiden terveyserojen ongelmaa, ja vaikuttaa siltä, että vallitsee yksimielisyys siitä, että tietämyksen 
ja kohdennettujen strategioiden avulla voidaan vähentää terveyseroja ja parantaa yksilöiden elämänlaatua. 
Lisäksi näin lisätään työmarkkinoille osallistumista. Tämä tunnustetaan neuvoston päätelmissä 
mielenterveyden ja henkisen hyvinvoinnin eurooppalaisesta sopimuksesta kesäkuulta 2011.

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

Tarkistusluonnos 6311 === ENVI/6311 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Zofija Mazej Kukovič, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 17 03 77 12

Talousarvio 2013 Esitys talousarvioksi 2014 neuvoston kanta 2014 Ero Uusi määrä
Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut

17 03 77 12 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 — Kroonisen munuaistaudin erilaisten hoitomenettelyjen ja elinsiirtokäytäntöjen vaikutus 
terveysmenoihin ja potilastuloksiin
Selvitysosa:
Lisää:
Ehdotettu tutkimusala:
Yli 10 prosenttia Euroopan väestöstä sairastaa kroonista munuaistautia, jossa on suurena riskinä, että se 
johtaa vähitellen munuaisten toiminnan täydelliseen lakkaamiseen, jolloin tarvitaan munuaisten 
vajaatoiminnon korvaushoitoa eli dialyysia tai elinsiirtoa. Kasvava diabetes- ja sydän- ja 
verisuonitautiepidemia paisuttaa näitä lukuja. Dialyysihoito vaatii paljon resursseja, se maksaa 40 000–
80 000 euroa vuodessa potilasta kohti maasta ja menetelmästä riippuen, kun taas munuaissiirto maksaa 



18

melkein yhtä paljon kuin dialyysi ensimmäisenä vuonna mutta alle 40 prosenttia tästä summasta 
myöhempinä vuosina. Ennuste, mukaan lukien elinajanodote ja elämänlaatu, on selvästi parempi 
munuaissiirron jälkeen kuin dialyysihoidossa.
Tässä pilottihankkeessa esitetään, että verrataan makrotalouden kannalta kroonisen munuaistaudin eri 
hoitomenettelyjä EU:n jäsenvaltioissa tarkastelemalla tekijöitä, jotka vaikuttavat (potilaan tai lääkärin 
tekemään) hoitovalintaan, sekä valinnan vaikutusta terveydenhuoltobudjetteihin. Pilottihankkeella 
pyritään vastaamaan kysymykseen ”Miksi kroonisen munuaistaudin yleisessä hallinnassa on käytännössä 
niin valtavaa vaihtelua ja miten nämä käytännöt voitaisiin yhdenmukaistaa, jotta varmistetaan yhtäläinen 
ja laadukkaampi hoito ja samalla vähennetään kustannuksia?”.
Talouskriisin vallitessa on ehdottoman tärkeää löytää keinoja parantaa EU:n jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuutta. Kroonisen munuaistaudin hoidossa on tällä hetkellä 
käytettävissä kaksi hoitomenettelyä: dialyysi ja munuaissiirto.
Dialyysin osalta on tarpeen arvioida, minkälainen dialyysihoito antaisi paremman tuloksen kahdelta 
kannalta: ensinnäkin potilaan kannalta (parempi elämänlaatu ja hyväksyntä) ja toiseksi 
terveydenhuollon taloudellisten näkökohtien kannalta.
Mitä tulee munuaissiirtoon, tätä menettelyä ei käytetä riittävästi dialyysiin verrattuna, vaikka se 
mahdollistaa paljon paremmin elämänlaadun ja on kustannustehokkaampi. Siksi on olennaisen tärkeää 
arvioida erilaisia kansallisia organisaatiokäytäntöjä, jotka osaltaan helpottavat elinsiirtoja (toisin sanoen 
muun muassa elinluovuttajia koskevat erilaiset politiikat, erilaiset luovuttajan suostumusta koskevat 
järjestelmät, elinsiirtokoordinaattorien olemassaolo sekä jäsenvaltioiden väliset kahden- tai monenväliset 
sopimukset elinten rajat ylittävästä vaihdosta), jotta voidaan selvittää tekijät, jotka vaikuttavat 
hoitovalintaan, ja käytännöt, joilla loppujen lopuksi on merkittävä vaikutus elinsiirtojen odotusaikoihin.
Nämä erot luovuttajapolitiikoissa vaikuttavat suuresti elinsiirron odotusajan pituuteen, ja 
dialyysihoidossa vietetyillä pitkillä odotusajoilla on erittäin haitallisia vaikutuksia munuaissiirtoa 
odottaviin:
1) Heidän kuolevuutensa dialyysihoidossa on suurempi kuin selviytyminen elinsiirron jälkeen.
2) Mitä pitempi odotusaika dialyysihoidossa on, sitä huonommin elinsiirto onnistuu ja sitä alhaisempi on 
potilaiden selviytymisaste.
3) Dialyysihoidon kustannukset ovat paljon korkeammat kuin toimivaan munuaissiirtoon liittyvät 
kustannukset, joten mitä pidempi on odotusaika dialyysihoidossa, sitä korkeammaksi 
kokonaiskustannukset nousevat.
Kaikki nämä tekijät vaikuttavat merkittävästi elinsiirtojen saatavuuden lisäksi myös kroonisen 
munuaistaudin hoidon kokonaiskustannuksiin. Siksi on ehdottoman tärkeää kerätä tarvittavat tiedot 
niiden vaikutuksesta lopullisiin hoitotuloksiin sekä hoidon laadun että kustannustehokkuuden kannalta.
Tällä hetkellä dialyysihoito ja munuaissiirrot on järjestetty joissakin EU:n jäsenvaltioissa paremmin kuin 
toisissa. Yksi syy tähän on se, että monet EU-maat ovat aloittaneet tiiviin ja koordinoidun yhteistyön 
erityisverkostojen, kuten Eurotransplant ja Scandiatransplant, kautta.
Hankkeessa pyritään arvioimaan EU:n jäsenvaltioiden tilannetta jakamalla ja kehittämällä edelleen 
asiantuntemusta ja olemassa olevista aloitteista ja rekistereistä saatua tietoa. Lisäksi hankkeessa otetaan 
huomioon alan muiden hankkeiden puitteissa tehty työ. Näitä hankkeita ovat muun muassa EULID, 
ELIPSY ja yhteinen toimi ACCORD, jossa keskitytään luovutuksiin eläviltä henkilöiltä.
Koska terveydenhuoltopolitiikan, myös elinluovutuksiin, elinten jakamiseen sekä elinsiirtojonoihin 
sovellettavan politiikan, kehittämisestä ja toteuttamisesta vastaavat kansalliset toimivaltaiset viranomaiset, 
hankkeessa aiotaan ottaa nämä viranomaiset mukaan koordinoinnista vastaavaan yhteenliittymään 
yhdessä ammatillisten yhteisöjen, yliopistojen ja potilasjärjestöjen kanssa. Pilottihankkeessa kehotetaan 
myös erityisjärjestöjä, kuten elinsiirron eurooppalaista yhteisöä (ESOT) ja eurooppalaista elintensiirtojen 
koordinaattorien järjestöä (ETCO), toimimaan yhteistyössä ja tarjoamaan asiantuntijapanostaan.
Odotettu tulos:
Kroonista munuaistautia sairastavien potilaiden hoitomenettelyn valintaan vaikuttavien monien 
tekijöiden sekä erilaisten munuaissiirtoja helpottavien organisaatiokäytäntöjen tutkiminen auttaa 
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parantamaan munuaistaudin hoitokäytäntöjä ja lisäämään niiden kustannustehokkuutta EU:n 
jäsenvaltioissa.
Hankkeen yleisenä tavoitteena on saada aikaan yleiskuva eri hoitomenettelyistä ja tekijöistä, jotka 
vaikuttavat näiden menettelyjen ja käytäntöjen valintaan jäsenvaltioissa. Lopullisena tavoitteena on 
käyttää hankkeen tuloksia apuna pitkälle edenneen munuaistaudin hoidon yhdenmukaistamisessa ja 
parantaa munuaissiirtojen saatavuutta jäsenvaltioissa sekä samalla vähentää terveydenhoitokuluja ja 
parantaa hoidon laatua.
Joidenkin hankkeeseen osallistuvien jäsenvaltioiden odotetaan voivan käyttää tätä hanketta 
ponnahduslautana kohti elinsiirtoa varten tarkoitettujen ihmiselinten laatu- ja turvallisuusvaatimuksista 
7 päivänä heinäkuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/53/EU sekä 
elinluovutuksia ja elinsiirtoja koskevan EU:n toimintasuunnitelman onnistunutta täytäntöönpanoa.
Hankkeen aloituspäivämäärä: Kesäkuu 2014
Hankkeen päättymispäivämäärä: Kesäkuu 2016
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:
Elinluovutuksia ja elinsiirtoja koskeva toimintasuunnitelma (2009–2015): jäsenvaltioiden yhteistyön 
tiivistäminen, 8. joulukuuta 2008
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/53/EU, annettu 7. heinäkuuta 2010, elinsiirtoa varten 
tarkoitettujen ihmiselinten laatu- ja turvallisuusvaatimuksista
Elinluovutuksia ja elinsiirtoja koskevat neuvoston päätelmät, 7. joulukuuta 2012
Komission täytäntöönpanodirektiivi 2012/25/EU, annettu 9. lokakuuta 2012, elinsiirtoa varten tarkoitettujen 
ihmiselinten välityksessä jäsenvaltioiden välillä käytettävistä ilmoitusmenettelyistä

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

Tarkistusluonnos 6314 === ENVI/6314 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Eleni Theocharous, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 17 03 77 12

Talousarvio 2013 Esitys talousarvioksi 2014 neuvoston kanta 2014 Ero Uusi määrä
Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut

17 03 77 12 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000
Varaus

Yhteensä 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000

Nimike:
Pilottihanke — Euroopan laajuisen tarkkailuverkosto allergioihin liittyvien uusien uhkien varhaista 
havaitsemista varten: toteutettavuus ja toiminnan kestävyys pitkällä aikavälillä
Selvitysosa:
Lisää:
Tällä pilottihankkeella on tarkoitus osoittaa, että Euroopan laajuinen tarkkailuverkosto allergioihin 
liittyvien uusien uhkien varhaista havaitsemista varten voi toimia pitkällä aikavälillä. Verkoston pitkän 
aikavälin tavoitteet ovat seuraavat:
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1. Luodaan keskustietokanta, kerätään tietoa (eri maissa ja EU:n laajuisesti) sekä analysoidaan ja 
julkaistaan tietoa säännöllisesti.
2. Tunnistetaan allergisiin sairauksiin liittyviä uusia kehityssuuntia, ennen kuin niistä tulee merkittäviä 
kansanterveysongelmia, jotka saattavat lisätä Euroopan terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistuvaa 
taakkaa.
3. Raportoidaan päätöksentekijöille ja varoitetaan heitä ajoissa uusista allergeeneista, kun toimet ovat 
tarpeen.
4. Kehitetään kestävä järjestelmä tietoisuuden lisäämiseksi alkaen kouluista, jotta voidaan vähentää 
allergioiden yhteiskunnalle aiheuttamaa taakkaa.
Toimet:
1. Arvioidaan olemassa olevia kansallisia allergioiden seurantajärjestelmiä, jotka voidaan liittää 
tarkkailuverkostoon.
2. Otetaan mukaan jo olemassa oleva infrastruktuuri, jossa on yli 100 allergiakeskusta ja joka kattaa 
koko Euroopan unionin. Verkosto on ollut toiminnassa yli 7 vuotta ja se laajenee edelleen, mikä on 
osoitus hankkeen kestävyydestä.
3. Käytetään hengitystie- ja ruoka-aineallergeenien standardoituja testisarjoja (ottaen huomioon 
alueelliset vaihtelut) 100 keskuksessa kaikilla potilailla ja otetaan tämä toimintatapa käyttöön koko 
EU:ssa. Tämä mahdollistaa allergiaa koskevien kehityssuuntien johdonmukaisen ja standardoidun 
seurannan potilailla.
4. Valitaan pilottitutkimuksessa potilaista otos, ”raportoijat”, jonka avulla voidaan suorittaa 
johdonmukaista allergiaseurantaa valituissa keskuksissa käyttäen internetiä ja älypuhelinteknologiaa 
(ilmassa olevien allergeenien tarkkailuverkosto).
5. Raportoidaan tuntemattomiin hengitystie-, ruoka-aine-, lääkeaine- tai kosketusallergioihin liittyvät 
allergiatapaukset keskustietokantaan, jotta EU:hun tulevat uudet allergeenit voidaan havaita varhaisessa 
vaiheessa.
6. Levitetään tuloksia päätöksentekijöiden, terveydenhoidon ammattihenkilöiden ja yleisön 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.
Perustelut:
Yli 30 prosenttia Euroopan väestöstä kärsii allergioista, ja niiden esiintyvyys on kasvussa. Uusia allergeeneja 
kehittyy nopeasti ilmaston muuttumisen, ilman epäpuhtauksien ja ravitsemuskäyttäytymisessä tapahtuneiden 
muutosten vuoksi. Nykyisin Euroopassa ei ole seurantaverkostoa, joka seuraisi ja varoittaisi 
päätöksentekijöitä näistä uusista allergioihin liittyvistä kehityssuunnista, vaikka hoitamatta jääviin ja 
huonosti hoidettuihin allergisiin sairauksiin sekä koulujen ja työpaikkojen sairauspoissaolojen 
lisääntymiseen liittyvät sosioekonomiset kustannukset ovat merkittävässä kasvussa.

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

Tarkistusluonnos 6305 === ENVI/6305 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Kriton Arsenis, Sabine Wils, Satu Hassi, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne 
Lepage, Gaston Franco, Chris Davies, Bas Eickhout, Anne Delvaux, Dan Jørgensen, Ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 34 01 05

Talousarvio 2013 Esitys talousarvioksi 2014 neuvoston kanta 2014 Ero Uusi määrä
Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut

34 01 05 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Varaus

Yhteensä 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Nimike:
Pilottihanke — EU:n ilmastorahoituksen tehokas hyödyntäminen: teiden käyttäminen REDD+-hankkeen 
varhaisena tulosindikaattorina
Selvitysosa:
Lisää:
EU on sitonut merkittävästi resursseja siihen, että tarjotaan myönteisiä kannusteita kehitysmaille 
globaalista metsäkadosta ja metsien tilan heikkenemisestä aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi 
REDD+-ohjelman avulla. Jos otetaan huomioon myös yksittäisten jäsenvaltioiden rahoitusosuudet, EU 
on tämän ohjelman suurin rahoituskumppani.
Ensiarvioiden perusteella vaikuttaa siltä, että REDD+-ohjelman merkittävä heikko kohta on yhteisen 
metodiikan ja riittävien resurssien (henkilöresurssien sekä teknisten ja taloudellisten resurssien) 
puuttuminen, jotta voitaisiin ennustaa, mitata, raportoida, varmentaa ja verrata (FMRVC) metsien 
päästöjä eri aikoina ja eri maissa.
Tässä pilottihankkeessa ehdotetaan, että käytetään olemassa olevia teitä ja saavutettavuuden 
parantamista avaamalla uusia teitä varhaisena tulosindikaattorina hankkeille, joilla pyritään 
vähentämään metsäkatoa (ja siitä aiheutuvia kasvihuonekaasuja) (REDD+) sekä lujittamaan 
metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT). Samaan aikaan 
pilottihankkeella pyritään yhdistämään saavutettavuutta (esimerkiksi tieverkkoa) koskevat tiedot 
yhdenmukaistetuksi FMRVC-metodiikaksi, jotta voidaan parantaa REDD+-raportoinnin tehokkuutta ja 
luotettavuutta; näin valmistaudutaan vuoden 2020 jälkeiseen ilmastosopimusjärjestelmään, josta on 
tarkoitus sopia YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimuksen osapuolten konferenssissa (COP 21) Pariisissa 
joulukuussa 2015.
Satelliittitietojen ja maan päällä kerättyjen tietojen perusteella voidaan päätellä, että trooppisilla alueilla 
uuden tien avaamista metsän halki seuraa yleensä toissijaisten (päällystettyjen tai päällystämättömien) 
teiden rakentaminen, mikä puolestaan heikentää entisestään metsien tilaa ja lisää metsäkatoa (ottaminen 
maatalous- tai laiduntamiskäyttöön). Tieteelliset raportit ovat yhtä mieltä siitä, että suurin osa 
metsäkadosta, pirstaloitumisesta ja metsien tilan heikkenemisestä tapahtuu infrastruktuuria ja 
liityntäverkkoja ympäröivällä ”riskivyöhykkeellä”.
Siksi uusien teiden rakentaminen ei pelkästään edistä merkittävästi metsäkatoa ja metsien tilan 
heikkenemistä, vaan se voi myös olla metsistä aiheutuvien todennäköisten päästöjen ja biologisen 
monimuotoisuuden vähenemisen kustannustehokas indikaattori. Tiettömistä alueista voidaan luoda 
karttoja käyttäen paikkatietoa, joka koskee infrastruktuuria, kuten teitä, ja yhdistäen siihen ajantasaiset 
metsäkartat, jotta saadaan ensiarvio EU:n alakohtaisten politiikkojen vaikutuksista ja niillä tuettavien 
REDD+-toimien tehokkuudesta. Näin voitaisiin myös edistää EU:n strategista tavoitetta, joka johtuu 
biologista monimuotoisuutta koskevasta YK:n yleissopimuksesta. Vuoteen 2020 mennessä kaikkien 
luonnollisten elinympäristöjen, myös metsien, häviämisvauhti on vähintään puolittunut ja 
mahdollisuuksien mukaan saatu laskemaan lähelle nollaa ja niiden tilan heikkeneminen ja 
pirstaloituminen on vähentynyt merkittävästi.
Saavutettavuuden laajentumisen vaikutuksen arviointi voi auttaa REDD+-ohjelman kattamien viiden 
toimen (metsäkato, metsien tilan heikkeneminen, suojelu, metsätalous, metsien hiilivarannon lisääminen) 
tulosten mittaamisessa. Lisäksi tiesuunnittelu on helposti ymmärrettävissä oleva strateginen väline, jota 
sekä REDD+-järjestelmän avunantajat että tuensaajat voivat käyttää, ja se kytkeytyy metsäkatoa 
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edistäviin kansainvälisiin tekijöihin (joihin kuuluu myös EU:n tuonti).
Pilottihankkeella ja siihen liittyvillä määrärahoilla olisi edistettävä seuraavien tavoitteiden saavuttamista 
ja katettava niiden kustannukset:
— Ajantasaisen maailmanlaajuisen kartan tuottaminen tiettömistä alueista metsäisillä alueilla 
painopisteenä trooppiset metsät (käyttäen perustana parhaita käytettävissä olevia paikkatietoja ja 
satelliittikuvia). Nämä kartat olisi julkistettava asiaa käsittelevällä verkkosivustolla,
— Metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä koskevan ennustemallin kehittäminen käyttäen perustana 
teiden olemassaoloa ja ennustettua kehitystä painopistealueilla,
— Esitteen kokoaminen EU:n alakohtaisten toimintalinjojen (esimerkiksi infrastruktuuri, maatalous ja 
kaivostoiminta) vaikutuksista trooppiseen metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemiseen,
— Edellä mainittujen tuotosten esittely seminaareissa ja symposiumeissa (etenkin YK:n 
ilmastonmuutoksen puitesopimuksen ja biodiversiteettisopimuksen osapuolten konferenssien yhteydessä) 
sekä asiaan liittyvän aineiston jakaminen.
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 tukee useita globaaleja metsiin liittyviä tavoitteita, jotka on tarkoitus saavuttaa viimeistään vuoteen 2020 
tai 2030 mennessä:
— Maailmanlaajuisen metsäkadon hidastaminen ja pysäyttäminen sekä metsäpinta-alan kääntäminen 
nousuun,
— Kaikkien luonnollisten elinympäristöjen, myös metsien, häviämisvauhdin puolittaminen ja 
mahdollisuuksien mukaan laskeminen lähelle nollaa, metsien tilan heikkenemisen ja pirstaloitumisen 
vähentäminen,
— Ekosysteemien sietokyvyn parantaminen ja biologisen monimuotoisuuden osuuden lisääminen 
hiilivarannossa kunnostamalla vähintään 15 prosenttia heikentyneistä ekosysteemeistä, minkä avulla 
hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista,
— Kannusteiden poistaminen asteittain tai kokonaan tai niiden uudistaminen, biologiselle 
monimuotoisuudelle haitalliset tuet mukaan lukien.

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

Tarkistusluonnos 6315 === ENVI/6315 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Cristina Gutiérrez-Cortines, Ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisätään: 34 02 77 02

Talousarvio 2013 Esitys talousarvioksi 2014 neuvoston kanta 2014 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

34 02 77 02 800 000 800 000 800 000 800 000

Varaus

Yhteensä 800 000 800 000 800 000 800 000

Nimike:
Pilottihanke — Kaupunkien vihertyminen — Väestön tietoisuus ja kannustaminen asuintalojen ja niiden 
ympäristön muutoksiin ilmastonmuutoksen etenemisen vuoksi
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Selvitysosa:
Lisää:
Luodaan seuraava budjettikohta (pilottihanke): Pilottihanke, jolla kannustetaan väestöä tekemään 
asuintaloissa ja niiden lähialueilla muutoksia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi käyttäen uusia tai 
perinteisiä ratkaisuja.
Vuoteen 2020 ulottuvan yleisen unionin ympäristöalan toimintaohjelman ”Hyvä elämä maapallon 
resurssien rajoissa” arvion mukaan yksi painopisteistä on tietoisuuden lisääminen luonnonympäristöjen 
merkityksestä kaupunkialueilla ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämisestä esimerkiksi 
palauttamalla luonto kaupunkiympäristöön. Tässä yhteydessä kaikilla käytännöillä, joilla viherrytetään 
rakennuksia ja niiden lähialueita, sekä luonnolla, esimerkiksi puilla ja muilla osatekijöillä, voi olla suuri 
merkitys siihen, että kaupunkirakenne sopeutuu paremmin ilmastonmuutokseen.
Tämän kaupunkien viherryttämistä koskevan pilottihankkeen tarkoituksena on lisätä väestön tietoisuutta 
asuintalojen ja niiden lähiympäristön sopeuttamisesta kylmään ja kuumaan käyttäen perinteisiä 
tekniikoita ja käytäntöjä sekä uusia teknologioita, jotta tuetaan siirtymistä vähähiiliseen talouteen ja 
kestävään kaupunkiympäristöön keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Nämä yksilötason käytännöt voivat 
käynnistää koko kaupungin vihertymisen ja lisätä rakennusten ja julkisten tilojen lämmönvaihtelujen 
sietoa sekä parantaa ilman virtausta.
Hankkeen vaiheet:
— Tiedon kerääminen jäsenvaltioissa perinteisistä ratkaisuista ja hyvistä käytännöistä, joita sovelletaan 
etenkin eteläisissä maissa asuintalojen ja julkisten tilojen jäähdyttämiseen,
— Paikallisten toimijoiden, yhteisöjen, viranomaisten ja eri sidosryhmien mukaan ottaminen,
— Parhaiden käytäntöjen ja onnistuneiden lopputulosten analysointi,
— Sellaisten paikallisten ja alueellisten mallihankkeiden suunnittelu, joilla väestöä kannustetaan 
asuintalojensa muuntamiseen,
— Suositusten ja tulosten olisi oltava julkisesti saatavilla digitaalisessa muodossa.
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:
Pohjoisen maissa on tutkittu paljon lämmitystä ja muita niiden omiin ilmasto-oloihin liittyviä ongelmia, 
mutta etelän maissa käytössä olevista kokonaisratkaisuista rakennetussa elinympäristössä, talojen 
viherrakenteiden merkityksestä ja kaikessa Välimeren alueen kaupunkien arkkitehtuurissa löytyvien 
perinteisten rakennusratkaisujen käytöstä sekä kaikista käytännöistä, joita sovelletaan lämmönvaihtelun 
tasaamiseksi ja energiatarpeen vähentämiseksi, ei olla tietoisia ja niistä on olemassa hyvin vähän hajanaista 
tietoa.


