
PR\928464FI.doc PE506.123v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2012/0337(COD)

1.3.2013

***I
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yleisestä unionin 
ympäristöalan toimintaohjelmasta vuoteen 2020 ”Hyvä elämä maapallon 
resurssien rajoissa”
(COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Gaston Franco



PE506.123v01-00 2/58 PR\928464FI.doc

FI

PR_COD_1amCom

Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yleisestä unionin 
ympäristöalan toimintaohjelmasta vuoteen 2020 ”Hyvä elämä maapallon resurssien 
rajoissa”
(COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0710),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 192 artiklan 3 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0392/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan 
lausunnon (A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 EUVL
2 EUVL



PE506.123v01-00 6/58 PR\928464FI.doc

FI

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) ”Kuudennen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman tarkistamisesta ja 
seitsemännen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman painopisteiden 
asettamisesta – Parempi ympäristö, 
parempi elämä” 20 päivänä 
huhtikuuta 2012 annetussa Euroopan 
parlamentin päätöslauselmassa esitettiin 
seuraavat kolme painopistealuetta, joille 
uuden ohjelman olisi perustuttava: 
täytäntöönpano ja vahvistaminen, 
integroiminen ja kansainvälinen 
ulottuvuus.

Or. fr

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Aiheesta ”Euroopan ympäristö – tila 
ja näkymät 2010” (SOER 2010) 
annetussa Euroopan ympäristökeskuksen 
raportissa todettiin, että ympäristöasioissa 
on edelleen suuria haasteita, joilla on 
merkittäviä seurauksia, jos niihin ei 
puututa.

Or. fr
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Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Pitkäaikaista ja selkeää vuoteen 2050 
ulottuvaa visiota ajatellen on syytä 
määrittää unionin ensisijaiset tavoitteet 
vuoteen 2020, jotta voidaan tarjota vakaat 
puitteet investointien ja kasvun 
edistämiselle. Uuden ohjelman tulisi 
perustua Eurooppa 2020 -strategiaan 
sisältyviin aloitteisiin, kuten EU:n ilmasto-
ja energiapakettiin, etenemissuunnitelmaan 
vähähiiliseen talouteen siirtymisestä 
vuonna 2050, vuoteen 2020 ulottuvaan 
luonnon monimuotoisuutta koskevaan 
EU:n strategiaan, etenemissuunnitelmaan 
kohti resurssitehokasta Eurooppaa sekä 
innovaatiounionia koskevaan 
lippulaivahankkeeseen.

Or. fr

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Unioni on vahvistanut tavoitteeksi 
maapallon metsäkadon pysäyttämisen 
viimeistään vuoteen 2030 mennessä ja 
trooppisten metsien bruttokadon 
rajoittamisen vähintään puoleen 
vuoden 2008 tasosta vuoteen 2020 
mennessä1.
_______________
1 Neuvoston (ympäristö) 2912. istunto, 
4.12.2008.

Or. fr
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Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(21) Luonnon monimuotoisuuden 
häviämisellä ja ekosysteemien 
huonontumisella unionissa on merkittäviä 
vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten 
hyvinvointiin ja niistä aiheutuu 
kustannuksia koko yhteiskunnalle, 
erityisesti taloudellisille toimijoille aloilla, 
jotka ovat suoraan riippuvaisia 
ekosysteemipalveluista. Luonnon 
monimuotoisuuteen kohdistuvat uhat ovat 
yhtä lailla EU:n vastuuta koskevia 
haasteita syrjäisimmillä alueilla ja 
merentakaisissa maissa ja alueilla, jotka 
ovat luonnon monimuotoisuuden 
ongelmakohtia 1, sekä muualla 
maailmassa EU:n rajojen ulkopuolelle 
kohdistuvan EU:n ekologisen jalanjäljen 
osalta. 
_______________
1 Ongelmakohdat ovat maantieteellisiä 
alueita, joilla luonnon monimuotoisuus 
on vaarassa. EU:n luonnon 
monimuotoisuudesta 70 prosenttia on 
syrjäisimmillä alueilla ja merentakaisissa 
maissa ja alueilla, ja niillä elää enemmän 
kotoperäisiä lajeja kuin koko 
Manner-Euroopassa.

Or. fr
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Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suojellaan, säilytetään ja parannetaan 
unionin luonnon pääomaa;

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

Or. fr

Perustelu

La référence à cette notion de valeur s'inscrit dans la logique de la stratégie de l'Union en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2020. Comme indiqué dans les conclusions du Conseil 
environnement de mars 2010 : "à l'horizon 2050, la biodiversité dans l'Union européenne 
ainsi que les services écosystémiques qu'elle fournit - son capital naturel - seront protégés, 
évalués et rétablis de manière appropriée compte tenu de la valeur intrinsèque de la 
biodiversité et de sa contribution essentielle au bien-être de l'homme et à la prospérité 
économique et de façon à ce que les changements catastrophiques causés par la perte de la 
biodiversité soient évités." Amendement horizontal pour tout le texte

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

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unioni ja sen jäsenvaltiot ovat vastuussa 
sen varmistamisesta, että tässä ohjelmassa 
esitetyt ensisijaiset tavoitteet saavutetaan. 
Niiden olisi noudatettava johdonmukaista 
lähestymistapaa määritettyjen haasteiden 
ratkaisemiseen. Toimissa on otettava 
asianmukaisesti huomioon 
toissijaisuusperiaate, ja ne on toteutettava 
sillä tasolla, joka sopii tässä ohjelmassa 
esitettyjen ensisijaisten tavoitteiden ja 
niihin liittyvien tulosten saavuttamiseen.

1. Unioni ja sen jäsenvaltiot ovat vastuussa 
sen varmistamisesta, että tässä ohjelmassa 
esitetyt ensisijaiset tavoitteet saavutetaan. 
Niiden olisi noudatettava johdonmukaista 
lähestymistapaa määritettyjen haasteiden 
ratkaisemiseen. Toimissa on otettava 
asianmukaisesti huomioon toimivallan 
siirtämistä koskeva periaate,
toissijaisuusperiaate ja 
suhteellisuusperiaate, ja ne on toteutettava 
sillä tasolla, joka sopii tässä ohjelmassa 
esitettyjen ensisijaisten tavoitteiden ja 
niihin liittyvien tulosten saavuttamiseen.

Or. fr
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Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Liite –7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
Liite – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
Liite – 18 kohta

Komission teksti Tarkistus

18. Tähänastisista huomattavista 
vesipolitiikan puitedirektiiviin perustuvista 
ponnisteluista huolimatta tavoite siitä, että 
vesien ”hyvä ekologinen tila” saavutetaan 
vuoteen 2015 mennessä, toteutuu 
todennäköisesti ainoastaan noin 53 
prosentissa pintavesimuodostumista 
EU:ssa. Lisäksi vallitsee riski siitä, että 
meristrategiapuitedirektiivin tavoite vesien 
hyvien tilan saavuttamisesta vuoteen 2020 
mennessä ei toteudu; tähän ovat syynä 

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

tähän ovat syynä muun muassa jatkuvat 
ihmisen aiheuttamat uhat, kuten
liikakalastus, pilaantuminen (myös 
vedenalainen melusaaste) ja merien 
roskaantuminen sekä ilmaston 
lämpenemisen vaikutukset (valtamerten 
happamoituminen). Vaikka EU:n ilmaan 
ja teollisuuspäästöihin liittyvä politiikka on 
auttanut vähentämään monenlaista 
pilaantumista, ekosysteemit kärsivät 
edelleen liiallisesta typpilaskeumasta ja 
otsonin aiheuttamasta pilaantumisesta, 
jotka johtuvat liikenteestä, 
tehomaataloudesta ja sähköntuotannosta 
peräisin olevista päästöistä. 

Or. fr

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
Liite – 18 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a. Kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
mahdollista vähentää huomattavasti 
maatalousalalla, mutta potentiaalia ei 
hyödynnetä riittävästi. 
Maatalouskäytäntöjen muuttaminen 
edellyttää tiedottamista ja tietoisuuden 
lisäämistä koskevaa vaihetta sekä 
taloudellista muutostukea, jotta voidaan 
vähentää alan vaikutuksia 
ilmastonmuutokseen. Tätä varten on 
välineitä, mutta niiden käyttöönotossa on 
teknisiä ja metodologisia ongelmia, jotka 
on ratkaistava.

Or. fr
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Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
Liite – 18 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 b. Lisäksi maankäytön, maankäytön 
muutoksen ja metsätalouden ala, joka 
sisältää erityisesti maatalousmaan 
hoitotoimet, on ainoa hiiltä sitova ala 
varastointikapasiteettinsa ansiosta. 
Ensimmäinen vaihe kohti alan 
sisällyttämistä ilmastonmuutoksen 
torjuntaa koskeviin unionin sitoumuksiin 
on hyväksyä yhdenmukainen unionin 
tason säädöskehys, jossa määritellään 
alaan sovellettavat kirjanpitosäännöt, 
jotka noudattavat ilmastonmuutosta 
koskevan YK:n puitesopimuksen 
yhteydessä asiasta tehtyjä päätöksiä.

Or. fr

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
Liite – 18 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 c. Yhteisen maatalouspolitiikan 
viherryttäminen mahdollistaa 
maatalousmaiden varastointikapasiteetin 
vahvistamisen ja edistää laajemmin 
ympäristötavoitteiden saavuttamista, 
kuten luonnon monimuotoisuuden 
säilyttämistä sekä veden ja maaperän 
laadun parantamista.  

Or. fr
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Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
Liite – 19 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

19. EU:n luonnon pääoman suojeleminen, 
säilyttäminen, parantaminen ja 
hyödyntäminen edellyttää sen vuoksi myös 
sitä, että ongelmiin puututaan niiden 
lähteellä, muun muassa sisällyttämällä 
luonnon pääomaan liittyvät tavoitteet 
muihin politiikkoihin, varmistamalla, että 
politiikat ovat johdonmukaisia, ja luomalla 
yhteisiä hyötyjä. Näitä tavoitteita tuetaan 
ympäristönäkökohdilla, jotka sisältyvät 
komission ehdotuksiin erityisesti EU:n 
maatalous-, kalastus- ja koheesiopolitiikan 
uudistamiseksi, sekä ehdotuksilla EU:n 
talousarvion muuttamiseksi 
ympäristöystävällisemmäksi 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–
2020. Maatalouspolitiikan muuttaminen 
ympäristöystävällisemmäksi edistää myös 
satokasvien monipuolistamiseen liittyviä 
ympäristön kannalta suotuisia käytäntöjä, 
pysyvän nurmen ja laidunten suojelua, 
peltometsätaloutta sekä ekologisesti 
arvokkaiden maatalousmaiden 
määrittämistä ja ylläpitoa. 

Or. fr

Perustelu

La suppression de la référence à la directive-cadre sur l'eau est conforme au résultat du vote 
sur la PAC en Commission AGRI les 23 et 24 Janvier 2013. La grande hétérogénéité des 
mesures nationales de transposition rend impossible une intégration de la directive-cadre sur 
l’eau dans la conditionnalité de la future PAC. Le choix de mesures socle et de mesures de 
verdissement clairement identifiables et applicables en faveur de la protection de la ressource 
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en eau est à rechercher. Aussi les trois mesures vertes telles que proposées par la 
Commission avec certaines flexibilités vont dans ce sens

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

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
Liite – 20 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

20. Meriympäristön osalta on todettava, 
että EU on asiasta ensisijaisesti vastuussa, 
koska EU:lla on erityisesti merentakaisten 
alueidensa ansiosta maailman laajimmat 
merialueet. Vaikka meriliikenne tarjoaa 
taloudellisia mahdollisuuksia aina 
kalastuksesta, kuljetuksista ja vesiviljelystä 
raaka-aineisiin, merellä tapahtuvaa 
energiatuotantoon ja meriympäristön 
bioteknologiaan, on varmistettava, että 
niiden hyödyntämisessä otetaan huomioon 
merien ja rannikoiden ekosysteemien 
suojelu ja kestävän kehityksen mukainen 
hoito. Meriympäristö kärsii myös suojelun 
jatkuvasta viivästymisestä, koska 
Natura 2000 -verkosto, joka oli tarkoitus 
saattaa valmiiksi merten osalta vuonna 
20121, ei ole vieläkään ympäristön 
kannalta yhtenäinen eikä toiminnallinen. 
Jäsenvaltiot ovat toimineet 
johdonmukaisesti Natura 2000 -verkoston 
laajentamiseksi merten osalta nykyisen 
tutkimustiedon perusteella ja panneet 
täytäntöön tieteellisen tiedon hankkimista 
koskevia ohjelmia verkoston saattamiseksi 
loppuun, mutta toimintaa on jatkettava. 
Suojeltujen merialueiden hallinnointia on 
parannettava erityisesti Välimerellä.
_______________
1 COM(2006)0216, 22.5.2006.
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Or. fr

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
Liite – 23 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

23. Jotta voidaan vähentää merkittävimpiä 
ihmisten aiheuttamia, maahan, maaperään 
ja muihin ekosysteemeihin kohdistuvia 
paineita Euroopassa, toteutetaan toimia sen 
varmistamiseksi, että kaikilla asiaan 
kuuluvilla tasoilla otetaan asianmukaisesti 
huomioon sekä ympäristö- että sosiaaliset 
ja taloudelliset vaikutukset. Rio+20–
huippukokouksessa vaadittiin maan 
huonontumisen kannalta neutraalia 
maailmaa. EU:n ja sen jäsenvaltioiden olisi 
kiireellisesti pohdittava, miten voidaan 
parhaiten toteuttaa tällainen sitoumus 
niiden toimivallan puitteissa. 
Jäsenvaltioita kehotetaan maaperän 
suojelua koskevan teemakohtaisen 
strategian yhteydessä sekä 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ja 
nykyisten maaperän suojelua koskevien 
eri kansallisen tason vaihtoehtojen 
perusteella määrittelemään maaperän 
suojeluun tarkoitettuja kansallisia 
strategioita ja riskinarviointimenetelmiä, 
jotta voidaan yksilöidä ensisijaiset 
pilaantuneet alueet. Lisäksi jäsenvaltioita 
on kannustettava vaihtamaan tietoja ja 
kokemuksia. Lisäksi on asetettava 
tavoitteet maan ja maaperän kestävää 
käyttöä varten.

Or. fr
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Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
Liite – 26 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) luonnon monimuotoisuuden häviäminen 
ja ekosysteemipalvelujen huonontuminen 
pysäytetään, ja ekosysteemejä ja niiden 
tarjoamia palveluja ylläpidetään,
parannetaan ja palautetaan entiselleen 
mahdollisuuksien mukaan; 

Or. fr

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

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

g) metsät ja niiden tarjoamat palvelut on 
suojeltu ja niitä hoidetaan kestävällä 
tavalla ja niiden kyky kestää 
ilmastonmuutosta, metsäpaloja, myrskyjä 
ja tuholaisia on parantunut. 

Or. fr
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Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

g a) EU:n kansalaiset toimivat luonnon 
pääoman suojelun, säilyttämisen, 
parantamisen ja hyödyntämisen puolesta.

Or. fr

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

g) kehitetään ja pannaan täytäntöön EU:n 
uusi metsästrategia, jossa otetaan 

g) kehitetään ja pannaan täytäntöön EU:n 
uusi metsästrategia, jossa otetaan 



PR\928464FI.doc 19/58 PE506.123v01-00

FI

huomioon metsiin kohdistuvat erilaiset 
tarpeet ja niistä saatavat hyödyt ja jolla 
edistetään entistä strategisempaa 
lähestymistapaa metsien suojeluun ja 
parantamiseen.

huomioon metsiin kohdistuvat erilaiset 
tarpeet ja niistä saatavat hyödyt ja jolla 
edistetään entistä strategisempaa 
lähestymistapaa metsien suojeluun ja 
parantamiseen ja sovitetaan yhteen EU:n 
metsäalan kestävyyttä ja kilpailukykyä 
koskevat vaatimukset.

Or. fr

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

g a) parannetaan EU:n 
ympäristöpolitiikkaa koskevaa tiedotusta 
kansalaisten kannalta, tehostetaan 
ympäristönsuojelua koskevaa koulutusta 
jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmissä ja 
edistetään kansalaistoimintaa. 

Or. fr

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
Liite – -27 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- 27. Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteena on edistää kestävää kasvua ja 
asettaa etusijalle resurssitehokkaampi ja 
kilpailukykyisempi vähähiilinen talous 
soveltamalla kahta lippulaivahanketta, 
joissa yhdistetään kunnianhimoiset 
ympäristötavoitteet ja teollisuuspolitiikan 
tavoitteet: ”Resurssitehokas Eurooppa” ja 
”Globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikka”1. 
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_______________
1 COM(2010)0614, 28.10.2010. 

Or. fr

Tarkistus 25

Ehdotus päätökseksi
Liite – 27 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 26

Ehdotus päätökseksi
Liite – 27 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 a. Lippulaivahankkeella 
”Globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikka” taas pyritään 
kehittämään teollisuuspolitiikkaa, joka 
auttaa yrityksiä ja erityisesti pk-yrityksiä 
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siirtymään vähähiiliseen talouteen ja 
vahvistamaan kilpailukykyään. EU:n on 
siksi edistettävä teollisuuden innovaatioita 
ja kehittämistä ympäristöalan järkevällä 
sääntelyllä1, joka perustuu vaikutusten 
arviointiin, nykyisten politiikkojen 
arviointiin (”kuntotarkastukset”) ja 
kilpailuvaikutuksien tarkasteluun2.
_______________
1 COM(2012)0746, 12.12.2012, ”EU:n 
sääntelyn tila”.
2 SEC(2012)0091, 27.1.2012, 
”Operational guidance for assessing 
impacts on sectoral competitiveness 
within the Commission Impact 
Assessment system”. 

Or. fr

Tarkistus 27

Ehdotus päätökseksi
Liite – 29 kohta

Komission teksti Tarkistus

29. Tällä keskeisellä edellytyksellä 
ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi on 
myös merkittäviä sosioekonomisia hyötyjä. 
Mahdolliset uudet työpaikat, jotka syntyvät 
siirryttäessä vähähiiliseen ja 
resurssitehokkaaseen talouteen, ovat 
keskeisiä Eurooppa 2020 -strategian 
työllisyystavoitteiden saavuttamiselle. 
Työpaikat ympäristöteknologian ja 
ympäristöpalvelujen aloilla EU:ssa ovat 
viime vuosina lisääntyneet noin 3 
prosentilla vuosittain. Ekoteollisuuden 
maailmanmarkkinoiden arvioidaan olevan 
vähintään biljoona euroa, ja sen 
ennustetaan lähes kaksinkertaistuvan 
seuraavien 10 vuoden aikana. Euroopan 
yritykset ovat jo kierrätyksen ja 
energiatehokkuuden maailmanlaajuisia 
johtajia, ja niitä tulisi kannustaa 

29. Tällä keskeisellä edellytyksellä 
ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi on 
myös merkittäviä sosioekonomisia hyötyjä, 
ja ympäristöpolitiikan vipuvaikutusta on 
hyödynnettävä yritysten kilpailukyvyn 
tukemiseksi ja EU:n teollisuuden 
elvyttämiseksi. Mahdolliset uudet 
työpaikat, jotka syntyvät siirryttäessä 
vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen 
talouteen, ovat keskeisiä Eurooppa 2020 -
strategian työllisyystavoitteiden 
saavuttamiselle. Työpaikat 
ympäristöteknologian ja 
ympäristöpalvelujen aloilla EU:ssa ovat 
viime vuosina lisääntyneet noin 3 
prosentilla vuosittain. Ekoteollisuuden 
maailmanmarkkinoiden arvioidaan olevan 
vähintään biljoona euroa, ja sen 
ennustetaan lähes kaksinkertaistuvan 
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hyödyntämään maailmanlaajuisen 
kysynnän kasvua ekoinnovoinnin 
toimintasuunnitelman tukemana. 
Arvioidaan, että uusiutuvien 
energialähteiden sektorilla pelkästään 
EU:ssa syntyy yli 400 000 uutta työpaikkaa 
vuoteen 2020 mennessä.

seuraavien 10 vuoden aikana. Euroopan 
yritykset ovat jo kierrätyksen ja 
energiatehokkuuden maailmanlaajuisia 
johtajia, ja niitä tulisi kannustaa 
hyödyntämään maailmanlaajuisen 
kysynnän kasvua ekoinnovoinnin 
toimintasuunnitelman tukemana. 
Arvioidaan, että uusiutuvien 
energialähteiden sektorilla pelkästään 
EU:ssa syntyy yli 400 000 uutta työpaikkaa 
vuoteen 2020 mennessä. 

Or. fr

Tarkistus 28

Ehdotus päätökseksi
Liite – 29 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

29 a. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
EU:n on luotava ja säilytettävä 
ekoteollisuuden kehittämiseen tarvittavat 
olosuhteet ja erityisesti varmistettava 
raaka-aineiden kestävä tarjonta1.
_______________
1 COM(2011)0025, 2.2.2011, 
”Perushyödykemarkkinoihin ja 
raaka-aineisiin liittyviin haasteisiin 
vastaaminen”.

Or. fr

Tarkistus 29

Ehdotus päätökseksi
Liite – 29 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

29 b. Lisäksi ”kumppanuus vahvempaa 
eurooppalaista teollisuutta varten” lisää 
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investointeja ja innovaatioita kuudella 
markkina-alueella, jotka liittyvät vihreään 
talouteen: puhtaaseen tuotantoon 
tarkoitettu edistynyt teknologia, kehitystä 
vauhdittava keskeinen teknologia, 
biopohjaiset tuotteet, kestävät 
rakennukset ja raaka-aineet, 
saastuttamattomat ajoneuvot ja alukset 
sekä älykkäät verkot1.
_______________
1 COM(2012)0582, 10.10.2012 ”Vahvempi 
eurooppalainen teollisuus talouden 
kasvua ja elpymistä varten: 
Teollisuuspolitiikkaa käsittelevän 
tiedonannon päivitys”.

Or. fr

Tarkistus 30

Ehdotus päätökseksi
Liite – 29 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

29 c. Lisäksi EU:n matkailupolitiikan 
uudet puitteet edistävät kestävän 
matkailun kehittämistä ja vahvistavat 
siten alan kilpailukykyä ja 
kasvumahdollisuuksia1.
_______________
1 COM(2010)0352, 30.6.2010, ”Eurooppa, 
maailman ykkösmatkailukohde –
Euroopan matkailupolitiikan uudet 
puitteet”.

Or. fr
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Tarkistus 31

Ehdotus päätökseksi
Liite – 30 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

30. EU:n ilmasto- ja energiapaketin 
soveltaminen täysimääräisesti on 
välttämätöntä, jotta saavutetaan vuodelle 
2020 asetetut tavoitteet ja voidaan luoda 
kilpailukykyinen vähähiilinen talous 
vuoteen 2050 mennessä. Vaikka EU on 
tällä hetkellä aikataulussa kotitalouksien 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä 
20 prosentilla vuoteen 1990 verrattuna 
vuoteen 2020 mennessä, 20 prosentin 
energiatehokkuustavoitteen saavuttaminen 
edellyttää huomattavasti nopeampia
tehokkuusparannuksia. Uuden 
energiatehokkuusdirektiivin odotetaan 
vaikuttavan tähän merkittävästi. Tämä on 
tärkeää myös, kun otetaan huomioon 
jatkuvasti lisääntyvä energian kysyntä.
Energiatehokkuuden lisäksi on 
parannettava resurssitehokkuutta. On 
myös tärkeää ottaa huomioon jatkuva 
keskustelu siitä, tulisiko maata käyttää 
elintarvikkeiden vai biopolttoaineiden 
tuotantoon. Lisäksi on tärkeää varmistaa, 
että puuresursseja, muun muassa 
energiakäyttöön tarkoitettua biomassaa, 
hallinnoidaan kestävällä tavalla ja 
hyödynnetään mahdollisimman 
tehokkaasti ja että samalla otetaan 
huomioon kyseisen resurssin 
erityispiirteet ja sen eri taloudellisten 
käyttötarkoitusten kehittäminen. 

Or. fr
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Tarkistus 32

Ehdotus päätökseksi
Liite – 33 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

33. Lisäksi pyritään parantamaan edelleen 
tavaroiden ja palvelujen 
ympäristönsuojelullista tasoa EU:n 
markkinoilla niiden koko elinkaaren ajan 
toimenpiteillä, joilla lisätään ympäristön 
kannalta kestävien tuotteiden tarjontaa ja 
saadaan aikaan kuluttajissa merkittävä 
muutos näiden tuotteiden kysynnän osalta. 
Tämä saavutetaan käyttämällä 
tasapainoista yhdistelmää, jossa on mukana 
kuluttajille ja yrityksille suunnattuja 
kannustimia, markkinaperusteisia välineitä 
ja sääntöjä, joilla vähennetään niiden 
toimintojen ja tuotteiden 
ympäristövaikutuksia. Tässä yhteydessä on 
otettava EU:n tasolla ja kansallisesti 
käyttöön suotuisat puitteet, jotta 
pk-yritykset, joita enemmistö EU:n 
yrityksistä on, voivat parantaa 
ympäristönsuojelun tasoaan1. Puitteisiin 
olisi sisällytettävä muun muassa 
tiedotuskampanjoita ja teknisen ja 
taloudellisen tuen ohjelmia, jotka on 
tarkoitettu erityisesti pk-yrityksille.
Nykyistä tuotelainsäädäntöä, kuten 
ekologista suunnittelua ja 
energiamerkintöjä koskevat direktiivit sekä 
ympäristömerkkijärjestelmää koskeva 
asetus, tarkistetaan, jotta voidaan toteuttaa 
yksinkertaiset, yhtenäiset ja kattavat 
ympäristömerkinnät, optimoida 
pakkauksia ja parantaa tuotteiden 
ympäristövaikutuksia sekä 
resurssitehokkuutta tuotteiden koko 
elinkaaren ajan, mikä varmistaa 
yhdenmukaisemmat puitteet kestävää 
tuotantoa ja kulutusta varten EU:ssa ja 
edistää yritysten ja kansalaisten 
vastuullisuutta. On tutkittava 
yhdenmukaista eurooppalaista tuotteiden 
ekologisen jalanjäljen 
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laskentamenetelmää.
_______________
1 Eurooppalaisen ”Small Business Act” -
aloitteen IX periaatteen mukaisesti, 
”annetaan pk-yrityksille valmiudet 
muuttaa ympäristöuhat 
mahdollisuuksiksi”, COM(2008)0394, 
19.6.2008.

Or. fr

Tarkistus 33

Ehdotus päätökseksi
Liite – 35 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

35. Jotta voidaan luoda puitteet toimille, 
joilla parannetaan 
resurssitehokkuusnäkohtia 
kasvihuonekaasupäästöjä ja energiaa 
pidemmälle, asetetaan tavoitteet 
kulutuksen yleisten ympäristövaikutusten 
vähentämiselle erityisesti elintarvikkeiden, 
asumisen ja liikenteen aloilla. Nämä ovat 
yhdessä syynä lähes 80 prosenttiin 
kulutuksen ympäristövaikutuksista. 
Rio+20-konferenssissa tunnustettiin, että 
on tarpeen vähentää huomattavasti 
sadonkorjuun jälkeistä ja muuta 
elintarvikkeiden hävikkiä ja tuhlausta koko 
ruokatuotantoketjussa. Lisäksi 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on 
välttämätöntä arvioida ja rajoittaa 
ympäristövaikutuksia, joita on sellaisten 
tuotteiden ja raaka-aineiden kulutuksella 
EU:ssa, jotka edistävät todennäköisesti 
metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä 
EU:n ulkopuolella1.
_______________
1 Kulutuksella tarkoitetaan tässä sellaisia 
tuontielintarvikkeita ja muita 
hyödykkeitä, kuten lihaa, soijapapua, 
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palmuöljyä ja malmeja, jotka eivät ole 
kestävyysvaatimuksen mukaisia. Ks. 
COM(2008)0645, 17.10.2008, 
”Metsäkadon ja metsien tilan 
heikkenemisen torjuminen 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja 
biologisen monimuotoisuuden 
suojelemiseksi”. 

Or. fr

Tarkistus 34

Ehdotus päätökseksi
Liite – 38 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

38. Jätteen käyttö resurssina, mitä 
resurssitehokkuutta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa vaaditaan, 
edellyttää, että kaikkialla EU:ssa 
sovelletaan täysimääräisesti EU:n 
jätelainsäädäntöä, joka perustuu tiukasti 
jätehierarkiaan ja kattaa erityyppiset jätteet. 
Lisätoimet ja esimerkiksi (erityisesti 
elintarvikkeiden hävikin) 
ehkäisemistoimet ovat tarpeen, jotta 
voidaan vähentää jätteiden tuotantoa 
bruttokansantuloon verrattuna, ohjata 
vaiheittain kierrätettävät ja 
kompostoitavat jätteet loppukäsittelyn 
sijaan kierrätykseen ja hyödyntämiseen ja 
laatia asianmukaiset suunnitelmat 
vaihtoehtoisten infrastruktuurien 
kehittämiseksi kierrätystä ja 
hyödyntämistä varten, varmistaa 
korkeatasoinen kierrätys ja kehittää 
uusioraaka-aineiden markkinoita. 
Vaarallisia jätteitä on hallittava siten, että 
minimoidaan merkittävät haittavaikutukset 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle, kuten 
Rio+20-huippukokouksessa sovittiin. 
Tämän saavuttamiseksi asiasta olisi 
tehtävä vaikutusten arviointi ja 
kustannus-hyötyanalyysi, jonka jälkeen
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uudelleenkäytön, kierrätyksen, 
hyödyntämisen ja kaatopaikoille 
sijoittamisen vähentämistä koskevia 
tavoitteita olisi arvioitava uudelleen siten, 
että siirrytään kohti kierrätystaloutta, jossa 
sovelletaan resurssien porrastettua käyttöä 
ja vähennetään jäännösjätteen määrä 
lähelle nollaa. 

eri puolilla EU:ta olisi aiempaa 
järjestelmällisemmin sovellettava 
asiaankuuluvien välineiden yhdistelmää, 
johon sisältyy taloudellisia kannustimia, 
markkinapohjaisia välineitä, lainsäädäntöä 
ja jätehuollon infrastruktuureja koskevaa 
suunnittelua, jotta voidaan suosia jätteen 
ehkäisemistä, kierrätystä ja 
uudelleenkäyttöä. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä tällä alalla vähiten 
kehittyneisiin jäsenvaltioihin, jotta 
voidaan parantaa niiden suorituskykyä ja 
panna täytäntöön jätteitä koskevaa 
unionin säännöstöä. Kierrätystoiminnan 
esteet EU:n sisämarkkinoilla olisi 
poistettava, ja olemassa olevia jätteen 
syntymisen ehkäisemisen, 
uudelleenkäytön, kierrätyksen, 
hyödyntämisen ja kaatopaikoille 
sijoittamisen vähentämistä koskevia 
tavoitteita olisi arvioitava uudelleen siten, 
että siirrytään kohti kierrätystaloutta, jossa 
sovelletaan resurssien porrastettua käyttöä 
ja vähennetään käsittelemättömän 
jäännösjätteen määrä lähelle nollaa. 

Or. fr

Perustelu

L'interdiction générale de mise en décharge avant fin 2020 n'est pas réaliste et produirait un 
effet de découragement. Réduire significativement, dans un contexte de statistiques 
améliorées, constitue une voie de progrès véritable. Pour mesurer les progrès d’un pays en 
termes de réduction des déchets, il est nécessaire d’envisager la production de déchets au vu 
de la croissance économique et du PNB. Il convient donc d'introduire la notion de découplage 
de la croissance des déchets par rapport à celle du PNB. Les déchets résiduels bruts 
désignent les déchets sans traitement/prétraitement/tri préalable.

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



PR\928464FI.doc 29/58 PE506.123v01-00

FI

Tarkistus 35

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jätehuolto on järjestetty turvallisesti ja 
jätettä käytetään resurssina, henkeä kohti
syntyvä jäte vähenee absoluuttisesti, 
energian talteenotto on rajoitettu 
kierrätettäväksi kelpaamattomiin 
materiaaleihin ja kierrätettävien ja 
kompostoitavien materiaalien 
sijoittaminen kaatopaikoille on 
tosiasiallisesti lopetettu;

d) jätehuolto on järjestetty turvallisesti ja 
jätettä käytetään resurssina ja siten, että 
ehkäistään ympäristölle ja 
kansanterveydelle aiheutuvia vahinkoja, 
suhteessa bruttokansantuloon syntyvä jäte 
vähenee absoluuttisesti ja kierrätettävät ja 
kompostoitavat jätteet ohjataan 
vaiheittain loppukäsittelyn sijaan 
kierrätykseen ja hyödyntämiseen;

Or. fr

Tarkistus 36

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) luodaan aiempaa johdonmukaisemmat 
puitteet kestävää tuotantoa ja kulutusta 
varten. Tarkistetaan tuotteita koskeva 
lainsäädäntö, jotta voidaan parantaa 
tuotteiden ympäristönsuojelun tasoa ja 
tuotteiden resurssitehokkuutta niiden koko 
elinkaaren ajan. Asetetaan tavoitteet 
kulutuksen kokonaisvaikutuksen 
vähentämiseksi;

d) luodaan aiempaa johdonmukaisemmat 
lainsäädäntöpuitteet kestävää tuotantoa ja 
kulutusta varten. Tarkistetaan tuotteita 
koskeva lainsäädäntö, jotta voidaan 
parantaa tuotteiden ympäristönsuojelun 
tasoa ja tuotteiden resurssitehokkuutta 
niiden koko elinkaaren ajan. Asetetaan 
tavoitteet kulutuksen kokonaisvaikutuksen 
vähentämiseksi. Torjutaan 
elintarvikkeiden hävikkiä. Lisätään 
tuotteiden ympäristömerkintöjen käyttöä;

Or. fr
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Tarkistus 37

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) otetaan huomioon työmarkkinoiden 
kehittyminen ja kehitetään vihreään 
talouteen liittyvien ammattien 
koulutusohjelmia; 

Or. fr

Tarkistus 38

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) pannaan EU:n jätelainsäädäntö 
kokonaisuudessaan täytäntöön. Tähän 
sisältyy jätehierarkian soveltaminen ja 
markkinapohjaisten välineiden ja 
toimenpiteiden käyttö sen varmistamiseksi, 
että kaatopaikalle sijoittaminen lopetetaan 
asteittain käytännöllisesti katsoen 
kokonaan, energian talteenotossa 
käytetään vain kierrätettäväksi 
kelpaamattomia materiaaleja, kierrätettyä 
jätettä käytetään raaka-aineiden 
merkittävänä ja luotettava lähteenä, 
vaarallisen jätteen huolto järjestetään 
turvallisesti ja sen syntymistä vähennetään, 
jätteiden laittomat siirrot loppuvat ja 
ympäristön kannalta suotuisten 
kierrätystoimien sisämarkkinaesteet EU:ssa 
on poistettu;

e) pannaan EU:n jätelainsäädäntö 
kokonaisuudessaan täytäntöön. Tähän 
sisältyy jätehierarkian soveltaminen 
jätehuollon puitedirektiivin mukaisesti ja 
elinkaariajattelun perusteella ja 
markkinapohjaisten välineiden ja 
toimenpiteiden käyttö sen varmistamiseksi, 
että kierrätettävät ja kompostoitavat jätteet 
ohjataan vaiheittain loppukäsittelyn 
sijaan kierrätykseen ja hyödyntämiseen, 
kierrätettyä jätettä käytetään raaka-aineiden 
merkittävänä ja luotettava lähteenä, 
vaarallisen jätteen huolto järjestetään 
turvallisesti ja sen syntymistä vähennetään, 
jätteiden laittomat siirrot loppuvat ja 
ympäristön kannalta suotuisten 
kierrätystoimien sisämarkkinaesteet EU:ssa 
on poistettu. On annettava erityinen 
tiedonanto kansalaisille, jotta voidaan 
vahvistaa kansallisia ja paikallisia 
kampanjoita, joilla pyritään tiedottamaan 
selkeästi ja yksinkertaisesti kansalaisille 
jätteiden syntymisen ehkäisemisestä ja 
jätehuollosta, lisätä kansalaisten 
tietoisuutta ja vastuuta saastumisen 
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vähentämiseksi ja ympäristöä koskevan 
kansalaistoiminnan puutteen 
torjumiseksi, parantaa kotitalousjätteen 
lajittelua ja keräystä koskevien ohjeiden 
ymmärrettävyyttä ja mukauttaa ne 
paremmin kuluttajien tarpeisiin sekä 
kannustaa kuluttajia lajittelemaan jätteet; 

Or. fr

Tarkistus 39

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) laaditaan ja pannaan täytäntöön 
unionin toimintasuunnitelma, jotta 
voidaan arvioita ja rajoittaa vaikutuksia, 
joita on sellaisten tuotteiden ja 
raaka-aineiden kulutuksella EU:ssa, jotka 
edistävät todennäköisesti metsäkatoa ja 
metsien tilan heikkenemistä EU:n 
ulkopuolella.

Or. fr

Tarkistus 40

Ehdotus päätökseksi
Liite – 51 kohta

Komission teksti Tarkistus

51. Lisäksi ekologisella palautumiskyvyllä 
ja ilmastonmuutoksen sietokyvyllä, kuten 
ekosysteemien ennallistamisella ja 
vihreällä infrastruktuurilla, voi olla 
merkittäviä yhteiskunnallis-taloudellisia 
etuja, myös ihmisten terveydelle. 
Ympäristö- ja ilmastotavoitteiden, kuten 
ilmanlaadun, synergiaa sekä mahdollista 
vuorovaikutusta on hallittava riittävästi. 

51. Lisäksi ekologisella palautumiskyvyllä 
ja ilmastonmuutoksen sietokyvyllä, kuten 
ekosysteemien ennallistamisella ja 
vihreällä ja sinisellä infrastruktuurilla, voi 
olla merkittäviä yhteiskunnallis-
taloudellisia etuja, myös ihmisten 
terveydelle. Ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden, kuten ilmanlaadun, 
synergiaa sekä mahdollista vuorovaikutusta 
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Esimerkiksi ilmastosyistä tai 
toimitusvarmuuden takia tehtävät 
polttoainevaihdokset voivat lisätä hiukkas-
ja vaarallisten aineiden päästöjä 
merkittävästi.

on hallittava riittävästi. Esimerkiksi 
ilmastosyistä tai toimitusvarmuuden takia 
tehtävät polttoainevaihdokset voivat lisätä 
hiukkas- ja vaarallisten aineiden päästöjä 
merkittävästi.

Or. fr

Perustelu

Vihreän ja sinisen infrastruktuurin käsitteellä tarkoitetaan verkostoa, joka muodostuu 
maanpäällisistä ja vedenalaisista ekologisista jatkumoista. Se on kestävän maankäytön 
suunnittelun väline ja edistää osaltaan luontotyyppien ja lajien suotuisan suojelun tasoa ja 
vesialueiden hyvää ekologista tilaa. Ekologisen verkoston käsitteeseen viitataan luonnon 
monimuotoisuutta koskevissa Aichin tavoitteissa vuosiksi 2011–2020 (tavoite 11). 

Tarkistus 41

Ehdotus päätökseksi
Liite – 52 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) EU:n ilmanlaatu on parantunut 
merkittävästi; 

a) ilmanlaatu on parantunut merkittävästi 
EU:ssa ja sen ulkopuolella Maailman 
terveysjärjestön suosittamien tasojen 
mukaisesti; 

Or. fr

Tarkistus 42

Ehdotus päätökseksi
Liite – 52 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) jatketaan REACH-asetuksen 
täytäntöönpanoa vakauteen ja 
ennakoitavuuteen perustuvan 
lähestymistavan mukaisesti ja 
vähennetään pk-yrityksiin kohdistuvaa 
hallinnollista ja taloudellista rasitetta, 
jotta voidaan varmistaa korkeatasoinen 
ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu 
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ja aineiden vapaa liikkuvuus 
sisämarkkinoilla sekä edistää EU:n 
yritysten kilpailukykyä ja innovointia1;
_____________
1 REACH-yleiskertomus, 5.2.2013, 
REACH-asetuksen 117 artiklan 4 kohdan 
ja CLP-asetuksen 46 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti sekä tiettyjen 
REACH-järjestelmän osa-alueiden 
tarkastelusta REACH-asetuksen 
75 artiklan 2 kohdan ja 138 artiklan 2, 3 
ja 6 kohdan mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 43

Ehdotus päätökseksi
Liite – 52 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kehitetään myrkytöntä ympäristöä 
koskeva EU:n strategia, jota tuetaan
kattavalla tietämyksellä kemikaaleille 
altistumisesta ja kemikaalien 
myrkyllisyydestä ja jolla edistetään 
kestävien vaihtoehtojen innovointia;

d) jatketaan puhdasta, turvallista ja 
tervettä ympäristöä koskevan EU:n 
strategian täytäntöönpanoa vuoden 2002 
kestävän kehityksen huippukokouksessa 
sovitun ja Rio+20-huippukokouksessa 
vahvistetun tavoitteen mukaisesti, tuetaan 
sitä kattavalla tietämyksellä kemikaaleille 
altistumisesta ja kemikaalien 
myrkyllisyydestä, hyödynnetään tämän 
tiedon hankinnassa mieluiten 
eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä 
keskitetysti Euroopan kemikaaliviraston 
avulla ja edistetään turvallisten ja 
kestävien vaihtoehtojen innovointia;

Or. fr
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Tarkistus 44

Ehdotus päätökseksi
Liite – 52 kohta – 2 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) normalisoidaan EU:n tasolla 
ihmisten biomonitorointia ja 
ympäristöterveyttä koskevat 
tutkimussuunnitelmat ja 
arviointiperusteet, jotta tätä välinettä 
voidaan hyödyntää mahdollisimman 
hyvin EU:n ympäristön laadun ja 
kansalaisten terveydentilan 
kokonaisarvioinnissa; 

Or. fr

Tarkistus 45

Ehdotus päätökseksi
Liite – 54 kohta

Komission teksti Tarkistus

54. EU:n ympäristölainsäädännön 
käytännön täytäntöönpanon 
varmistamisesta saadaan kolmenlaista 
hyötyä: sisämarkkinoilla toimivien 
taloudellisten toimijoiden 
toimintaedellytykset ovat tasapuoliset, 
innovointi lisääntyy ja eurooppalaiset 
yritykset saavat näin etulyöntiaseman 
useilla sektoreilla. Lainsäädännön 
täytäntöönpanon epäonnistumisesta 
aiheutuu sen sijaan korkeita kustannuksia, 
joiden arvioidaan olevan noin 50 miljardia 
euroa vuodessa. Tähän sisältyvät myös 
rikkomismenettelyihin liittyvät 
kustannukset. Pelkästään vuonna 2009 
käsittelyssä oli 451 EU:n 
ympäristölainsäädäntöön liittyvää 
rikkomismenettelyä. Komissio saa myös 
paljon valituksia suoraan EU:n 
kansalaisilta. Useat näistä valituksista olisi 

54. EU:n ympäristölainsäädännön 
käytännön täytäntöönpanon 
varmistamisesta saadaan kolmenlaista 
hyötyä: sisämarkkinoilla toimivien 
taloudellisten toimijoiden 
toimintaedellytykset ovat tasapuoliset, 
innovointi lisääntyy ja eurooppalaiset 
yritykset saavat näin etulyöntiaseman 
useilla sektoreilla. Lainsäädännön 
täytäntöönpanon epäonnistumisesta 
aiheutuu sen sijaan korkeita kustannuksia, 
joiden arvioidaan olevan noin 50 miljardia 
euroa vuodessa. Tähän sisältyvät myös 
rikkomismenettelyihin liittyvät 
kustannukset. Vuonna 2011 
ympäristöalalla todettiin eniten unionin 
lainsäädännön rikkomisia EU:ssa 
(299 tapausta) ja niiden osuus oli 
17 prosenttia kaikista 
rikkomistapauksista, ja samana vuonna 
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parempi käsitellä jäsenvaltion tai 
paikallisella tasolla. 

käynnistettiin 114 uutta tätä alaa 
koskevaa rikkomismenettelyä. Komissio 
saa myös paljon valituksia suoraan EU:n 
kansalaisilta. Useat näistä valituksista olisi 
parempi käsitellä jäsenvaltion tai 
paikallisella tasolla. 

Or. fr

Perustelu

Luvut ovat peräisin 29. vuosikertomuksesta Euroopan unionin oikeuden soveltamisen 
valvonnasta (2011) (COM(2012)0714).

Tarkistus 46

Ehdotus päätökseksi
Liite – 55 kohta

Komission teksti Tarkistus

55. Tulevina vuosina onkin pidettävä 
ensisijaisena EU:n ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanon parantamista 
jäsenvaltioiden tasolla. Täytäntöönpanon 
tasossa on merkittäviä eroja
jäsenvaltioiden välillä ja sisällä. 
Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoon 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla osallistuvilla on oltava riittävästi 
tietämystä ja valmiuksia parantaa tämän 
lainsäädännön tarjoamien hyötyjen 
toteutumista. 

55. Tulevina vuosina onkin pidettävä 
ensisijaisena EU:n ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanon parantamista 
jäsenvaltioiden tasolla. 
Ympäristölainsäädännön jatkuva 
kehittyminen ja monimutkaistuminen 
aiheuttavat oikeudellisesti epävakaan 
tilanteen sekä lisäävät yritysten, hallinnon 
kaikkien tasojen, yksityishenkilöiden ja 
ruohonjuuritason toimijoiden 
ymmärtämisvaikeuksia ja pelkoja. Tämä 
aiheuttaa myös merkittäviä eroja 
täytäntöönpanon tasossa jäsenvaltioiden 
välillä ja sisällä, hallinnollista rasitetta 
sekä tulkintaa ja oikeuskäytäntöä 
koskevia ongelmia.
Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoon 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla osallistuvilla on oltava riittävästi 
tietämystä ja valmiuksia parantaa tämän 
lainsäädännön tarjoamien hyötyjen 
toteutumista.

Or. fr
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Tarkistus 47

Ehdotus päätökseksi
Liite – 57 kohta

Komission teksti Tarkistus

57. Ensinnäkin parannetaan tapaa, jolla 
täytäntöönpanoa koskevat tiedot kerätään 
ja jaetaan. Tavoitteena on auttaa yleisöä ja 
ympäristöalan ammattilaisia ymmärtämään 
kokonaisuudessaan se, miten kansalliset ja 
paikalliset viranomaiset panevat unionin 
sitoumukset täytäntöön. Tietyn yksittäisen 
jäsenvaltion täytäntöönpanohaasteisiin 
tarjotaan apua eurooppalaisen ohjausjakson 
räätälöidyn lähestymistavan tapaan. 
Esimerkkinä voidaan mainita komission ja 
yksittäisten jäsenvaltioiden välillä 
laadittavat kumppanuuksiin perustuvat 
täytäntöönpanosopimukset, joissa 
käsitellään muun muassa taloudellisen 
avun löytämistä täytäntöönpanoa sekä 
kehityksen seuraamista koskevia parempia 
tietojärjestelmiä varten.

57. Ensinnäkin parannetaan tapaa, jolla 
täytäntöönpanoa koskevat tiedot kerätään 
ja jaetaan. Tavoitteena on auttaa yleisöä ja 
ympäristöalan ammattilaisia ymmärtämään 
kokonaisuudessaan se, miten kansalliset ja 
paikalliset viranomaiset panevat unionin 
sitoumukset täytäntöön. Tietyn yksittäisen 
jäsenvaltion täytäntöönpanohaasteisiin 
tarjotaan apua eurooppalaisen ohjausjakson 
räätälöidyn lähestymistavan tapaan. 
Esimerkkinä voidaan mainita komission ja 
yksittäisten jäsenvaltioiden välillä 
laadittavat kumppanuuksiin perustuvat 
täytäntöönpanosopimukset, joissa 
käsitellään muun muassa taloudellisen 
avun löytämistä täytäntöönpanoa sekä 
kehityksen seuraamista koskevia parempia 
tietojärjestelmiä varten. Tämän 
lähestymistavan tehokkuuden 
lisäämiseksi siihen voitaisiin ottaa 
mukaan paikallis- ja alueviranomaisia 
esimerkiksi kolmenvälisten 
kumppanuussopimusten avulla kunkin 
jäsenvaltion hallinnollisen organisaation 
mukaisesti. Alueiden komitean ja 
komission perustama tekninen foorumi 
ympäristöalan yhteistyötä varten helpottaa 
vuoropuhelua ja tietojen vaihtoa ja 
parantaa lainsäädännön täytäntöönpanoa 
kentällä.

Or. fr
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Tarkistus 48

Ehdotus päätökseksi
Liite – 58 kohta

Komission teksti Tarkistus

58. Toiseksi EU ottaa käyttöön tarkastukset 
ja valvonnan aikaisempaa useammissa 
ympäristösäädöksissä. Tätä toimintaa 
täydentää EU:n tason valmius käsitellä 
perustelluista syistä huolta aiheuttavia 
tilanteita. 

58. Toiseksi olisi strukturoitava ja 
vahvistettava Euroopan unionin verkkoa 
ympäristölainsäädännön 
voimaansaattamiseksi ja 
täytäntöönpanemiseksi (IMPEL), 
varmistettava, että se saa asianmukaista 
pitkäaikaista taloudellista tukea, ja 
huolehdittava, että siihen turvaudutaan 
johdonmukaisemmin vertaisarvioinneissa, 
että sen työtä hyvien käytäntöjen 
tunnistamisessa ja vaihtamisessa 
tehostetaan ja että se laajennetaan 
paikallis- ja aluetasoille. EU ottaa lisäksi 
käyttöön tarkastukset ja valvonnan 
aikaisempaa useammissa 
ympäristösäädöksissä. Tätä toimintaa 
täydentää asianomaisten jäsenvaltioiden 
pyynnöstä kustannus-hyötynäkökulman 
perusteella käyttöön otettava EU:n tason 
valmius käsitellä perustelluista syistä 
huolta aiheuttavia tilanteita. 

Or. fr

Tarkistus 49

Ehdotus päätökseksi
Liite – 63 kohta – 2 alakohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- a) varmistetaan järkevän sääntelyn 
periaatteiden noudattaminen 
ympäristöalalla, yksinkertaistetaan 
lainsäädäntöä ja parannetaan normeja 
koskevaa valistustyötä, joka kohdistuu 
poliittisiin ja taloudellisiin toimijoihin ja 
kansalaisiin;



PE506.123v01-00 38/58 PR\928464FI.doc

FI

Or. fr

Tarkistus 50

Ehdotus päätökseksi
Liite – 63 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jäsenvaltioiden ja komission välillä 
tehdään kumppanuuksiin perustuvia 
täytäntöönpanosopimuksia.

b) jäsenvaltioiden ja komission välillä 
tehdään kumppanuuksiin perustuvia 
täytäntöönpanosopimuksia 
vapaaehtoispohjalta ja otetaan niihin 
mukaan alue- ja paikallisviranomaiset;

Or. fr

Tarkistus 51

Ehdotus päätökseksi
Liite – 63 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jäsenvaltioissa suoritettavia tehokkaita 
tarkastuksia ja valvontaa koskevat sitovat 
perusteet laajennetaan useampiin EU:n 
ympäristösäädöksiin ja kehitetään EU:n 
tason täydentävä valmius käsitellä 
tilanteita, joissa on perusteltua syytä 
huoleen. Tätä valmiutta tukee
ammattilaisten verkosto;

c) kannustetaan jäsenvaltioita 
järkeistämään nykyisiä tarkastuksia 
koskevia valmiuksiaan ja vahvistamaan 
IMPEL-verkkoa. Jäsenvaltioissa 
suoritettavia tehokkaita tarkastuksia ja 
valvontaa koskevat sitovat perusteet 
laajennetaan useampiin EU:n 
ympäristösäädöksiin ja kehitetään EU:n 
tason täydentävä valmius käsitellä 
tilanteita, joissa on perusteltua syytä 
huoleen. Tämä valmius otetaan käyttöön 
asianomaisten jäsenvaltioiden pyynnöstä 
ja kustannus-hyötynäkökulman 
perusteella. Kannustetaan perustamaan
ammattilaisten verkosto IMPEL-verkon 
mallin perusteella, jotta voidaan lisätä 
vertaisarviointikäytäntöä jäsenvaltioiden 
pyynnöstä muun muassa vakavaa huolta 
aiheuttavien tilanteiden hallitsemiseksi;
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Or. fr

Tarkistus 52

Ehdotus päätökseksi
Liite – 65 kohta

Komission teksti Tarkistus

65. EU:n ja kansainvälisellä tasolla olisi 
toteutettava toimia, joilla voidaan edelleen 
vahvistaa ja kehittää ympäristön 
tiedepoliittista yhtymäkohtaa. Esimerkkinä 
voidaan mainita johtavat tieteelliset 
neuvonantajat, joita komissio ja muutamat 
jäsenvaltiot ovat jo nimittäneet. 

65. EU:n ja kansainvälisellä tasolla olisi 
toteutettava toimia, joilla voidaan edelleen 
vahvistaa ja kehittää ympäristön 
tiedepoliittista yhtymäkohtaa. Esimerkkinä 
voidaan mainita kansallisten 
ympäristövirastojen, Euroopan 
ympäristökeskuksen ja ympäristöä 
koskevan Euroopan tieto- ja 
seurantaverkoston (Eionet) nykyisen työn 
optimoiminen ja johtavat tieteelliset 
neuvonantajat, joita komissio ja muutamat 
jäsenvaltiot ovat jo nimittäneet. Lisäksi on 
tärkeää, että EU osallistuu aktiivisesti 
biologista monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja käsittelevään 
hallitustenväliseen tiede- ja 
politiikkafoorumiin (IPBES), kun koko 
EU:sta tulee sen jäsen, jotta voidaan 
luoda yhteyksiä paikallis- ja aluetason 
sekä kansainvälisen tason välillä luonnon 
monimuotoisuuden hallinnossa.

Or. fr

Tarkistus 53

Ehdotus päätökseksi
Liite – 79 kohta

Komission teksti Tarkistus

79. Vuosia 2007–2013 koskeneelta 
ohjelmakaudelta saadut kokemukset 
osoittavat, että vaikka ympäristötoimia 
varten on saatavilla merkittävästi 
rahoitusta, sen hyödyntäminen kansallisella 

79. Vuosia 2007–2013 koskeneelta 
ohjelmakaudelta saadut kokemukset 
osoittavat, että vaikka ympäristötoimia 
varten on saatavilla merkittävästi 
rahoitusta, sen hyödyntäminen kansallisella 
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ja alueellisella tasolla oli alkuvuosina 
hyvin epätasaista, mikä mahdollisesti 
vaarantaa sovittujen tavoitteiden 
saavuttamisen. Jotta tämä ei toistuisi, olisi 
jäsenvaltioiden sisällytettävä ympäristö- ja 
ilmastotavoitteensa rahoitusstrategioihinsa 
sekä taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
koheesiota koskeviin ohjelmiin, 
maaseudun kehittämiseen ja 
meripolitiikkaan, asetettava etusijalle 
ympäristö- ja ilmastotoimiin suunnattavan 
rahoituksen varhainen käyttö ja 
vahvistettava täytäntöönpanoelinten 
valmiuksia tehdä kustannustehokkaita ja 
kestäviä investointeja, jotta voidaan 
varmistaa riittävä ja tarvittava tuki näiden 
alojen investoinneille.

ja alueellisella tasolla oli alkuvuosina 
hyvin epätasaista, mikä mahdollisesti 
vaarantaa sovittujen tavoitteiden 
saavuttamisen. Jotta tämä ei toistuisi, olisi 
jäsenvaltioiden sisällytettävä ympäristö- ja 
ilmastotavoitteensa rahoitusstrategioihinsa 
sekä taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
koheesiota koskeviin ohjelmiin, 
maaseudun kehittämiseen ja 
meripolitiikkaan, asetettava etusijalle 
ympäristö- ja ilmastotoimiin suunnattavan 
rahoituksen varhainen käyttö ja 
vahvistettava täytäntöönpanoelinten 
valmiuksia tehdä kustannustehokkaita ja 
kestäviä investointeja, jotta voidaan 
varmistaa riittävä ja tarvittava tuki näiden 
alojen investoinneille. On esimerkiksi 
suositeltavaa käyttää johdonmukaisesti 
kansallisella tasolla luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta annetussa direktiivissä 
tarkoitettuja toimintasuunnitelmia, jotta 
voidaan yhdenmukaistaa 
Natura 2000 -verkoston rahoitustarpeet.

Or. fr

Tarkistus 54

Ehdotus päätökseksi
Liite – 79 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

79 a. Yleisesti ottaen olisi ehdotettava 
toimia, joilla varmistetaan 
rakennetoimista annettavan EU:n 
rahoituksen tehokas käyttö etenkin vesi-, 
liikenne-, energiatehokkuus- ja 
jätealoilla. Esimerkiksi 
yhdyskuntajätehuollon infrastruktuurien 
kohdalla EU:n avustuksen ehtona ei ole 
ollut tukitoimenpiteiden täytäntöönpano 
eikä EU:n jätepolitiikan tavoitteiden 
saavuttaminen, mikä on vähentänyt EU:n 
rahoituksen vaikuttavuutta1. 
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_______________
1 Ks. asiaa koskevat Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen suositukset, 
erityiskertomus nro 20/2012 ”Onko 
yhdyskuntajätehuollon 
infrastruktuurihankkeiden rahoitus 
rakennetoimista vaikuttava tapa auttaa 
jäsenvaltioita saavuttamaan EU:n 
jätepolitiikan tavoitteet?” (EUVL C 28, 
30.1.2013, s. 2).

Or. fr

Perustelu

Ympäristötoimiin tarkoitettua EU:n rahoitusta käytetään usein liian vähän tai puutteellisesti.

Tarkistus 55

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 56

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

Komission teksti Tarkistus

g a) kehitetään tarjottujen 
ympäristöpalvelujen vastineita 
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tapauksissa, joissa ne aiheuttavat 
rajoituksia tai ylimääräisiä investointi- ja 
hallintokustannuksia. Kannustetaan 
erityisesti suunnittelemaan ja ottamaan 
käyttöön ympäristöpalveluja koskevia 
maksujärjestelmiä, jotta voidaan sovittaa 
yhteen taloudellista kehitystä ja suojelua 
koskevat haasteet.

Or. fr

Perustelu

Les PSE sont des outils économiques incitatifs dont les expériences pilotes se multiplient. Les 
propriétaires ou gestionnaires sont payés par les usagers ou les bénéficaires pour la 
fourniture du service ou pour l'application d'une méthode de gestion spécifique assurant la 
réalisation du service environnemental désiré. Ils peuvent notamment financer le maintien et 
le rétablissement des services écosystémiques fournis par les forêts multifonctionnelles, qui 
entraînent pour les propriétaires privés et les communes des contraintes ainsi que des 
surcoûts d'investissement et de gestion.

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

Tarkistus 57

Ehdotus päätökseksi
Liite – 88 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Kaupunkialueiden eläimistöstä jotkin lajit katoavat, kun taas toisista saattaa kehittyä 
haitallisia vieraslajeja. Siksi on tärkeää ottaa käyttöön todellinen kaupunkialueiden luonnon 
monimuotoisuuden hoito.

Tarkistus 58

Ehdotus päätökseksi
Liite – 88 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

88 a. Kaupungistuminen synnyttää EU:n 
kansalaisissa ympäristötietoisuutta ja 
tarpeen luoda uudelleen yhteyden 
lähialueen luontoon 
kaupunkiympäristössä. Kaupungista tulee 
näin ollen luonnon monimuotoisuuden 
suojelun haaste. Tätä tukevia aloitteita 
ovat esimerkiksi luontoulottuvuuden 
palauttaminen kaupunkiympäristöön ja 
etenkin uudet maisemalliset tilat, 
joidenkin seinien ja kattojen 
viherryttäminen sekä vihreiden ja sinisten 
kaupunki-infrastruktuurien kehittäminen. 
EU:n kaupunkien luonnon 
monimuotoisuuden suojelun tasoa on 
arvioitava ja parannettava 
kaupunkialueille tarkoitetun luonnon 
monimuotoisuuden indeksin perusteella, 
esimerkiksi biologista monimuotoisuutta 
koskevassa konferenssissa Nagoyassa 
(2010) esitetyn Singaporen indeksin 
avulla.

Or. fr

Perustelu

Kaupunkialueiden luonnon monimuotoisuudesta ei ole tieteellistä tietoa, mikä jarruttaa sen 
suojeluun tarkoitettujen hankkeiden kehittämistä. 
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Tarkistus 59

Ehdotus päätökseksi
Liite – 90 kohta

Komission teksti Tarkistus

90. EU:n olisi edelleen edistettävä ja 
tarvittaessa laajennettava nykyisiä 
aloitteita, jotka tukevat innovointia ja 
parhaita käytänteitä kaupungeissa, 
kaupunkien välistä verkostoitumista ja 
tietojenvaihtoa ja jotka rohkaisevat 
kaupunkeja esittelemään edelläkävijyyttään 
kestävässä kaupunkisuunnittelussa. EU:n 
toimielinten ja jäsenvaltioiden olisi 
helpotettava ja rohkaistava 
koheesiopolitiikan ja muiden rahastojen 
puitteissa käytettävissä olevan EU-
rahoituksen hyödyntämistä kaupunkien 
tukemiseksi niiden pyrkimyksissä edistää 
kestävää kaupunkikehitystä, lisätä 
tietoisuutta ja rohkaista paikallisia 
toimijoita osallistumaan. Kaupunkeja 
koskevien kestävyyskriteereiden 
kehittäminen ja niistä sopiminen tarjoaisi 
yhteisen vertailupohjan tällaisille aloitteille 
ja edistäisi johdonmukaisen ja yhdennetyn 
lähestymistavan soveltamista 
kaupunkisuunnittelussa.

90. EU:n olisi edelleen edistettävä ja 
tarvittaessa laajennettava nykyisiä 
aloitteita, jotka tukevat innovointia ja 
parhaita käytänteitä kaupungeissa, 
esimerkiksi ekokortteleita, kaupunkien 
välistä verkostoitumista ja tietojenvaihtoa1

ja jotka rohkaisevat kaupunkeja 
esittelemään edelläkävijyyttään kestävässä 
kaupunkisuunnittelussa. Älykkäitä 
kaupunkeja ja yhteisöjä koskevan 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
pitäisi edistää kaupunkialueiden älykkään 
teknologian kehittämistä, koska sen myötä 
energia- ja liikennealojen sekä tieto- ja 
viestintätekniikan tutkimusresurssit 
saatetaan yhteen2, ja siinä asetetaan 
kaupungit keskeiseen ja strategiseen 
asemaan. Lisäksi EU:n toimielinten ja 
jäsenvaltioiden olisi helpotettava ja 
rohkaistava koheesiopolitiikan ja muiden 
rahastojen puitteissa käytettävissä olevan 
EU-rahoituksen hyödyntämistä kaupunkien 
tukemiseksi niiden pyrkimyksissä edistää 
kestävää kaupunkikehitystä, lisätä 
tietoisuutta ja rohkaista paikallisia 
toimijoita osallistumaan. Kaupunkeja 
koskevien kestävyyskriteereiden ja 
-indikaattoreiden kehittäminen ja niistä 
sopiminen siten, että hyödynnetään 
erityisesti kaupunkiasioiden 
ammattilaisten (kuten 
kaupunkisuunnittelijoiden, arkkitehtien ja 
yrittäjien) asiantuntemusta, tarjoaisi 
yhteisen vertailupohjan tällaisille aloitteille 
ja edistäisi johdonmukaisen ja yhdennetyn 
lähestymistavan soveltamista 
kaupunkisuunnittelussa.

_______________
1 Esimerkiksi komission vuonna 2008 
energia- ja ilmastopaketin hyväksymisen 
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jälkeen käynnistämä kaupunginjohtajien 
ilmastosopimus, mutta myös muut 
kansainväliset sopimukset, kuten 
Aalborgin sopimus (1994 ja 2004), 
Leipzigin peruskirja (2007), Toledon 
julkilausuma (2010) ja Malagan sopimus
(2011). 
2 C(2012)4701, 10.7.2012.

Or. fr

Tarkistus 60

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) suurin osa EU:n kaupungeista panee 
täytäntöön kestäviä kaupunkisuunnittelu-
ja liikennepolitiikkoja. 

Or. fr

Tarkistus 61

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) määritellään ja sovitaan taloudelliset ja 
sosiaaliset vaikutukset ja kaupunkimallien 
historialliset ja maantieteelliset 
erityispiirteet huomioon ottaen kaupunkien 
ympäristönsuojeluntason yhteiset 
arviointiperusteet ja indikaattorit;

Or. fr
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Tarkistus 62

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

Komission teksti Tarkistus

a a) parannetaan kaupunkialueiden 
luonnon monimuotoisuuden hoitoa ja 
aletaan tiedottaa kansalaisille eläimistön 
ja kasviston asemasta kaupungeissa; 

Or. fr

Tarkistus 63

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

Komission teksti Tarkistus

a b) tuetaan terveydelle suotuisaa ja 
kestävää liikkuvuutta kaupungeissa ja 
vähennetään saaste- ja melupäästöjä. 
Kehitetään ja nykyaikaistetaan 
kaupunkien joukkoliikenneverkostoja. 
Integroidaan sähköinen liikkuvuus 
paikallisliikenteen suunnitelmiin ja 
laaditaan sähköajoneuvoja koskevia 
suunnitelmia EU:n kaupunkien tasolla. 
Tuetaan eri vaihtoehtoisia 
liikkumismuotoja;

Or. fr

Tarkistus 64

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

Komission teksti Tarkistus

a c) parannetaan energiatehokkuutta 
älykkäiden rakennusten ja tieto- ja 
viestintätekniikan käytön avulla. Tuetaan 
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kestävää kunnostamista ja rakentamista. 
Kehitetään ja luodaan Euroopan tasolla 
tieteellisen ja teknisen 
rakennusasiantuntemuksen verkostoja, 
jotka perustuvat rakentamista koskevaan 
integroituun lähestymistapaan, jossa 
otetaan huomioon ympäristö- ja 
energiavaikutukset, turvallisuus, terveys, 
mukauttaminen käyttäjien tarpeisiin, 
innovaatio ja taloudellinen kilpailukyky;

Or. fr

Tarkistus 65

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) varmistetaan, että kaupungeilla on tietoa 
kaupunkien kestävyyden parantamistoimiin 
käytettävissä olevasta rahoituksesta ja että 
ne saavat tarpeitaan vastaavaa rahoitusta. 

Or. fr

Tarkistus 66

Ehdotus päätökseksi
Liite – 92 kohta

Komission teksti Tarkistus

92. Ympäristön kestävyys on 
avainasemassa köyhyyden vähentämisessä 
sekä hyvinvoinnin ja talouskasvun 
varmistamisessa. Rio+20-
huippukokouksessa maailman johtajat 
uusivat sitoumuksensa kestävään 
kehitykseen ja tunnustivat, että osallistava 
vihreä talous on merkittävä väline kestävän 
kehityksen saavuttamisessa ja että terveellä 
ympäristöllä on erittäin tärkeä rooli 

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

varmistettaessa elintarvikkeiden saanti sekä 
vähennettäessä köyhyyttä. Väestö kasvaa 
yhä kaupungistuvammassa maailmassa, 
joten näihin haasteisiin kuuluvat myös 
veteen, meriin, kestävään maaperään ja 
ekosysteemien hoitoon, 
resurssitehokkuuteen (erityisesti jäte), 
kestävään energiaan sekä 
ilmastonmuutokseen liittyvien toimien 
tarve, kuten myös fossiilisille polttoaineille 
annettavien tukien vaiheittainen 
poistaminen. Haasteita on käsiteltävä 
räätälöityjen lähestymistapojen avulla 
paikallisella, kansallisella tai unionin 
tasolla. Lisäksi on sitouduttava 
kansainvälisiin pyrkimyksiin 
maailmanlaajuisen kestävän kehityksen 
takaavien ratkaisujen löytämiseksi. 
Pyrkimykset olisi jaettava tasapuolisesti 
kansainvälisellä tasolla. Tämän ohjelman 
olisi lähetettävä maailmalle voimakas 
poliittinen viesti ja edistettävä osaltaan 
sellaisen kansainvälisen 
ympäristöhallinnon luomista, joka ei 
perustu pelkästään taloudelliseen 
yhteisvastuuseen ja jolla taataan, että 
kolmannet maat osallistuvat siihen yhtä 
paljon kuin EU. 

Or. fr

Tarkistus 67

Ehdotus päätökseksi
Liite – 94 kohta

Komission teksti Tarkistus

94. Useat tässä ohjelmassa asetetuista 
ensisijaisista tavoitteista voidaan saavuttaa 
täysimääräisesti vain osana 
maailmanlaajuisia toimia ja yhteistyössä 
kumppanuusmaiden kanssa. Tästä syystä 
unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi 
osallistuttava asiaa koskeviin 
kansainvälisiin, alueellisiin ja 

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

koskeviin kansainvälisiin, alueellisiin ja 
kahdenvälisiin prosesseihin vahvalla, 
keskittyneellä, yhtenäisellä ja 
johdonmukaisella tavalla. Niiden olisi 
edelleen edistettävä tehokasta ja sääntöihin 
perustuvaa kehystä maailmanlaajuiselle 
ympäristöpolitiikalle. Sen tukena olisi 
oltava tehokkaampi ja strategisempi 
lähestymistapa, jossa kahdenväliset ja 
poliittiset dialogit ja yhteistyö suunnataan 
unionin strategisiin kumppaneihin, 
ehdokas- ja naapurimaihin, sekä 
kehitysmaihin, ja johon olisi varattu 
riittävä rahoitus. Maailmanlaajuisia 
ympäristöalan toimia koskevaa EU:n 
tiedotuspolitiikkaa on tehostettava. 

Or. fr

Perustelu

La lutte contre les problèmes qui se posent au niveau régional et mondial dans le domaine de 
l'environnement doit s'appuyer sur l'ensemble du territoire de l'Union, et en particulier sur les 
régions ultrapériphériques, mais également sur les Pays et Territoires d'Outre-mer associés à 
l'Union, dans la mesure où  ces territoires détiennent plus 70% de la biodiversité européenne.
Ces territoires peuvent servir d'exemple et de relais dans leur région pour la mise en œuvre 
des objectifs prioritaires énoncés dans le présent programme.  La participation des PTOM au 
présent programme se fait dans les conditions établies dans la Décision d'association outre-
mer.

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

Tarkistus 68

Ehdotus päätökseksi
Liite – 95 kohta

Komission teksti Tarkistus

95. Tämän ohjelman aikajänne vastaa 
kansainvälisen ilmasto-, biodiversiteetti- ja 
kemikaalipolitiikan tärkeimpiä vaiheita. 
Jotta maapallon keskilämpötilan nousu ei 
ylittäisi kahden celsiusasteen kattoa, on 
kasvihuonekaasupäästöjä leikattava 
vähintään 50 prosentilla vuoden 1990 
tasoista vuoteen 2050 mennessä. Kuitenkin 

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

UNFCCC:n osapuolet ovat onnistuneet 
vähentämään päästöjä vain puolet siitä 
määrästä, joka piti vähentää vuoteen 2020 
mennessä. Ilmastonmuutosta tuskin 
saadaan hillittyä ilman päättäväisiä 
maailmanlaajuisia toimia. Jopa parhaassa 
mahdollisessa tilanteessa maat kohtaavat 
jatkossa entistä enemmän 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia, koska 
kasvihuonekaasupäästöt ovat 
ennätysmäisen suuret. Niiden on siis 
laadittava strategioita ilmastonmuutokseen 
sopeutumisesta. Durbanin 
toimintaohjelman puitteissa on tarkoitus 
sopia vuoteen 2015 mennessä on tarkoitus 
sopia kaikkiin maihin sovellettavasta 
kattavasta ja määrätietoisesta 
sopimuksesta, jonka täytäntöönpano alkaa 
vuonna 2020. EU on etupainotteisesti 
sitoutunut tähän prosessiin ja käy 
esimerkiksi keskusteluja siitä, miten 
nykyisten päästövähennyssitoumusten 
suurusero kehittyneiden maiden ja 
kehitysmaiden välillä poistetaan, ja siitä, 
mitä toimia tarvitaan, jotta päästöt pysyvät 
sellaisena, että kahden celsiusasteen 
tavoitteessa pysytään. Rio+20-
huippukokouksen seurannan olisi myös 
edistettävä kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä ja siten taistelua 
ilmastonmuutosta vastaan. Samaan aikaan 
EU:n olisi pyrittävä luomaan ja 
tiivistämään edelleen 
ilmastonmuutoskumppanuuksia 
strategisten kumppaneiden kanssa ja 
toteutettava uusia toimia ympäristö- ja 
ilmastonäkökohtien valtavirtaistamiseksi 
ulkopolitiikkansa, kauppa- ja 
kehityspolitiikka mukaan luettuina,
kanssa vastavuoroisuuden ja keskinäisen 
edun pohjalta.

Or. fr
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Tarkistus 69

Ehdotus päätökseksi
Liite – 98 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

98. EU:n olisi myös hyödynnettävä 
asemaansa yhtenä maailman suurimmista 
markkinoista sellaisten politiikkojen ja 
lähestymistapojen edistämiseksi, jotka 
vähentävät maapallon luonnonvaroille 
aiheutuvia paineita. Tämä voidaan toteuttaa 
muuttamalla tuotanto- ja kulutustapoja 
sekä varmistamalla, että kauppa- ja 
sisämarkkinapolitiikat tukevat ympäristö-
ja ilmastotavoitteiden saavuttamista ja 
sisältävä kannustimia, jotka saavat muut 
maat vastavuoroisesti parantamaan 
ympäristösääntelyn kehystään ja normejaan 
sekä panemaan ne täytäntöön ja torjumaan 
ympäristöperusteista polkumyyntiä. Jotta 
voidaan varmistaa EU:n mekanismien 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyys, 
taata terve kilpailu ja estää hiilivuodot ja 
eurooppalaisten yritysten siirtyminen 
muualle, olisi tarkasteltava ”hiilen 
sisällyttämismekanismin” perustamista 
WTO:n sääntöjä noudattaen. EU edistää 
edelleen kestävää kehitystä 
neuvottelemalla kansainvälisiin 
kauppasopimuksiinsa sisältyvistä tätä 
koskevista säännöksistä ja panemalla ne 
täytäntöön. EU:n olisi myös harkittava 
muita toimintapoliittisia vaihtoehtoja, joilla 
voitaisiin vähentää vaikutuksia, joita EU:n 
kulutus aiheuttaa ympäristölle ja 
luonnonvarojen hyödyntämiselle muissa 
kuin EU-maissa. Esimerkkejä tällaisista 
toimintavaihtoehdoista ovat 
metsälainsäädännön noudattamiseen, 
metsähallintoon ja puukauppaan (FLEGT) 
liittyvät kumppanuudet, joiden puitteissa 
on luotu kehys sen varmistamiseksi, että 
EU:hun tuodaan kumppanimaista 
ainoastaan laillisesti korjattua puutavaraa.
Yleisesti ottaen EU pyrkii parantamaan 
koko toimitusketjuun kohdistuvaan 
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huolellisuusvelvollisuuteen liittyviä 
tekijöitä. 

Or. fr

Perustelu

Kilpailun vääristyminen ja ympäristöperusteisen polkumyynnin riskit ovat yhä yleisempiä, ja 
ne aiheuttavat vahinkoa yrityksille ja työntekijöille, jotka ovat sijoittautuneet EU:hun ja 
joiden on siksi noudatettava tiukempia normeja. Hiilen sisällyttämismekanismi auttaisi 
osaltaan torjumaan riskiä, että hiilidioksidipäästöt siirtyisivät kolmansiin maihin.

Tarkistus 70

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) tehostetaan YK:n rakennetta kestävän 
kehityksen osalta vahvistamalla UNEPia
Rio+20-huippukokouksen tulosten 
perusteella ja liittämällä YK:n jäsenvaltiot 
yleisesti UNEPin hallintoneuvostoon, 
mikä vahvistaisi sen taloudellisia 
resursseja, valmiuksia ja aluetoimistoja, 
ja pyritään siihen, että siitä tulee YK:n 
erityisjärjestö, ja tukemalla käynnissä 
olevia toimia monenvälisten sopimusten 
välisten synergioiden tehostamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 71

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

Komission teksti Tarkistus

d) otetaan kumppanimaat mukaan 
strategisemmalla tavalla. Tässä yhteydessä 
olisi keskityttävä yhteistyöhön: strategisten 
kumppaneiden kanssa, jotta voitaisiin 
edistää parhaita käytänteitä kotimaisessa 

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

kotimaisessa ympäristöpolitiikassa ja 
lainsäädännössä ja lähentyä monenvälisissä 
ympäristöneuvotteluissa; ii) Euroopan 
naapuruuspolitiikan soveltamisalaan 
kuuluvien maiden kanssa, jotta voidaan 
lähentää niiden lainsäädäntöä EU:n 
keskeisten ympäristö- ja ilmastosäädösten 
kanssa ja jotta voitaisiin vahvistaa 
yhteistyötä, tietojenvaihtoa ja valmiuksia
alueellisten ympäristö- ja 
ilmastohaasteiden käsittelemiseksi; iii)
kehitysmaiden kanssa, jotta voitaisiin tukea 
niiden pyrkimyksiä suojella luontoa, 
taistella ilmastonmuutosta vastaan ja 
vähentää luonnonkatastrofeja sekä panna 
täytäntöön kansainväliset 
ympäristösitoumukset osana köyhyyden 
vähentämiseen ja kestävään kehitykseen 
liittyviä toimia; iv)
Rio+20-huippukokouksessa hyväksytyn 
kestäviä kulutus- ja tuotantotapoja 
koskevan kymmenvuotisen 
ohjelmakehyksen täytäntöönpanossa;

Or. fr

Tarkistus 72

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 73

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

Komission teksti Tarkistus

g a) hyväksytään kauppastrategia, joka 
perustuu ympäristönormien 
vastavuoroisuuteen monenvälisellä tasolla 
(WTO) ja kahdenvälisellä tasolla eri 
kolmansien maiden kanssa tehtyjen 
vapaakauppasopimusten yhteydessä 
kunkin maan kehitysasteen perusteella; 

Or. fr

Tarkistus 74

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

Komission teksti Tarkistus

g b) varmistetaan kansalaisten ja 
kansalaisjärjestöjen aktiivinen 
osallistuminen kestävän kehityksen 
vahvistamiseen maailmanlaajuisesti 
Rio+20-huippukokouksen julkilausuman1

mukaisesti ja parannetaan 
ympäristöhallintoa edistämällä 
alueellisten ja kansallisten aloitteiden 
kehittämistä.
_______________
1 Rio+20-huippukokouksen 
julkilausuman 88 kohdan h alakohdan 
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mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 75

Ehdotus päätökseksi
Liite – 102 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

102. Ensisijaisten tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtuneen kehityksen 
seurannassa käytettäviä indikaattoreita ovat 
Euroopan ympäristökeskuksen ympäristön 
tilan seurannassa käyttämät indikaattorit 
sekä ne, joilla seurataan nykyisten 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden sekä 
voimassa olevan ympäristö- ja 
ilmastolainsäädännön täytäntöönpanoa, 
mukaan lukien ilmasto- ja 
energiatavoitteet, luonnon 
monimuotoisuutta koskevat tavoitteet ja 
resurssitehokkuuden virstanpylväät. 
Jätteiden tuotantoa ja käsittelyä koskevia 
tietoja ja niiden yhdenmukaistamista on 
edistettävä EU:n nykyisen tilastoja 
koskevan lainsäädännön mukaisesti. 
Muita indikaattoreita, joilla mitataan 
Euroopan talouden ja yhteiskunnan 
resurssitehokkuuden kehittymistä ja sen 
vaikutusta vaurauteen ja hyvinvointiin, 
kehitetään yhteistyössä sidosryhmien 
kanssa resurssitehokasta Eurooppaa 
koskevan etenemissuunnitelman puitteissa 
ja vuoteen 2020 ulottuvan luonnon 
monimuotoisuutta koskevan strategian 
täytäntöönpanon puitteissa. 

Or. fr
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PERUSTELUT

Edeltävä eurooppalainen ympäristöä koskeva toimintaohjelma päättyi heinäkuun 2012 
lopussa. On korkea aika hyväksyä uudet yleiset puitteet vuoteen 2020 saakka ja ehdottaa uutta 
kunnianhimoista ja realistista vuoteen 2050 ulottuvaa visiota, jossa noudatetaan 
Rio+20-huippukokouksessa sovittua näkemystä. 

Ohjelman nimi ”Hyvä elämä maapallon resurssien rajoissa” viittaa filosofiseen pohdintaan 
ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta ja siitä, että kestävän kehityksen yhteydessä on 
sovitettava yhteen taloudellinen toiminta ja ympäristönsuojelu. Tämä tarkoittaa, että laput 
silmillä elämisen sijaan olisi sovellettava vastuullista etiikkaa, jossa tiivistyisi sanonta ”emme 
perineet tätä maailma vanhemmiltamme, vaan se on lainassa lapsiltamme”.  

Kaikki tämä sisältyi jo vuonna 1982 tehtyyn maailman ympäristöasiakirjaan. Vielä 30 vuotta 
myöhemmin jäljellä on kuitenkin edelleen merkittäviä haasteita, jotka koskevat 
luonnonvaroihin kohdistuvaa painetta, ekosysteemien tilan heikkenemistä, energiankulutusta, 
pilaantumista, jätteitä, terveysriskejä ja ilmastonmuutosta. Samaan aikaan merkittävänä 
haasteena on säilyttää yksilöiden elinolot nykyisellään Euroopassa ja maailmassa tai parantaa 
niitä. Miten voimme samanaikaisesti huolehtia maapallosta ja luoda rikkauksia?  

Ympäristöpolitiikan asettaminen etusijalle voi vaikuttaa talouskriisin ja säästötoimien aikana 
uhkapeliltä, sillä se näyttäytyy toissijaisena painopisteenä tai vaikuttaa rajoittavan ja 
haittaavan talouskasvua ja työllisyyttä. Tällainen näkemys on kuitenkin lyhytnäköinen ja 
jakava. On järkevämpää yhdistää tehokkaasti ympäristöä koskeva sanoma ja talouden ja 
teollisuuden huolet ja koota toimijat yhteen innovatiivisessa lähestymistavassa, joka tuo 
mukanaan edistystä. 

Ympäristön hyväksi tehtäviin toimiin liittyy merkittäviä kustannuksia – kuten
toimimattomuuteen ympäristöalalla – mutta myös etuja, joita julkinen talous ja yksityiset 
investoijat eivät voi sivuuttaa nykyisenä aikana. Siksi ympäristönäkökohtien ei pitäisi enää 
olla joustavia muuttujia, vaan ne olisi sisällytettävä heti alkuvaiheessa eri alakohtaisiin 
politiikkoihin. 

Yleissuunnitelmaa ehdotettaessa seitsemäs ympäristöä koskeva toimintaohjelma voi olla 
samanaikaisesti EU:n ympäristömanifesti sen kansalaisille ja muulle maailmalle sekä 
Eurooppa 2020 -strategian uuden ympäristösopimuksen perustamisasiakirja, joka edistää 
”vihreämpää” kasvua ja luo työpaikkoja.  

Vuonna 2009 hyväksyttyyn OECD:n julistukseen sisältyvä vihreän kasvun ajatus ei kuulu 
mihinkään yksittäiseen poliittiseen suuntaukseen, ja siitä voitaisiin saavuttaa laaja 
yhteisymmärrys. Vihreä kasvu perustuu talouteen, jossa käytetään vähemmän tai paremmin 
energiaa ja raaka-aineita, jossa tuotanto ja kulutus ovat älykkäitä ja niissä vältetään haaskausta 
ja jossa hallitaan jätteitä ja vähennetään siten ympäristöön kohdistuvaa painetta. Se ei tarkoita 
kasvun vähentymistä vaan päinvastoin resurssien, innovaatioiden ja yritysten kilpailukyvyn 
tehokasta hyödyntämistä. 

Vihreän kasvun saavuttamiseksi seitsemäs ympäristöä koskeva toimintaohjelma edellyttää 
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suurta vaivannäköä. Tämä vaivannäkö on otettava huomioon. EU:n ympäristölainsäädännön 
jatkuva kehittyminen ja monimutkaistuminen sekä normien sekavuus ja päällekkäisyys 
aiheuttavat oikeudellisesti epävakaan tilanteen sekä lisäävät yritysten, hallinnon kaikkien 
tasojen ja yksityishenkilöiden ymmärtämisvaikeuksia ja pelkoja. Tämä aiheuttaa myös 
merkittäviä eroja täytäntöönpanon tasossa jäsenvaltioiden välillä ja sisällä, hallinnollista 
rasitetta sekä tulkintaa ja oikeuskäytäntöä koskevia ongelmia. Tämän lisäksi saattaa puuttua 
poliittista tahtoa, kun sitoumukset tehdään EU:n tasolla tai kansainvälisesti. 

Vuonna 2011 ympäristöalalla todettiin eniten unionin lainsäädännön rikkomisia EU:ssa 
(299 tapausta). Niiden osuus oli 17 prosenttia kaikista rikkomistapauksista, ja samana vuonna 
käynnistettiin 114 uutta tätä alaa koskevaa rikkomismenettelyä. Rikkomukset tulivat kalliiksi 
sekä taloudellisesti että inhimillisesti.

Jotta EU:n ympäristölainsäädäntö hyväksyttäisiin paremmin ja sitä sovellettaisiin paremmin, 
sen on perustuttava vankkaan tieteelliseen tietoon ja oltava aiempaa yhtenäisempää ja 
yksinkertaisempaa. Siinä on kuitenkin samalla noudatettava järkevän sääntelyn periaatteita, ja 
sen on perustuttava vaikutusten arviointiin, nykyisten politiikkojen arviointiin 
(”kuntotarkastukset”) ja kilpailuvaikutuksien tarkasteluun. 

Lisäksi lainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa olisi vahvistettava määrätietoisesti koko 
EU:ssa. Kansalliset ympäristötarkastusjärjestelmät olisi konsolidoitava, kansallisia ja 
alueellisia viranomaisia olisi osallistettava aiempaa enemmän ja tarvittaessa siihen olisi 
järjestettävä EU:n tukea. EU:n rahoituksen käyttöä ja tuloksellisuutta ympäristöalalla on joka 
tapauksessa parannettava, jotta kentällä saavutetaan konkreettisia tuloksia. 

Myös EU:n ympäristöpolitiikkaa koskevaan tiedotukseen olisi kiinnitettävä enemmän 
huomiota. Laajempaa tiedotusta tarvitaan, jotta voidaan varmistaa EU:n ympäristövalintojen 
ymmärrettävyys ja ennakoitavuus, sillä ne ovat välttämättömiä kaiken tasoisen hallinnon, 
yrittäjien, investoijien ja kansalaisten kannalta. Tämä vain parantaisi EU:n lainsäädännön 
täytäntöönpanoa. Tiedotus vahvistaisi lisäksi eurooppalaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta 
siinä mielessä, että he olisivat ylpeitä luonnon pääoman suojelemisesta ja ympäristötilanteen 
parantamisesta omassa maanosassaan ja koko maailmassa. 
Lisäksi seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman on lähetettävä maailmalle EU:n 
puolesta voimakas poliittinen viesti ja edistettävä osaltaan sellaisen kansainvälisen 
ympäristöhallinnon luomista, joka ei perustu pelkästään taloudelliseen yhteisvastuuseen. EU:n 
on saatava kolmannet maat sitoutumaan yhtä voimakkaasti ympäristö- ja ilmastoasioihin. 

EU ei voi jäädä yksin kansainvälisellä tasolla toteuttamissa toimissaan ja sen on voitava 
luottaa vahvoihin kumppaneihin. Sen on näin ollen vältettävä ympäristödiplomatiassaan 
kauppaa koskevaa naiiviutta ja noudatettava WTO:n periaatteita. EU:n on siis määriteltävä 
paremmin markkinoillepääsyn ehdot ja avattava markkinansa vain, jos kolmannet maat 
suojelevat ympäristöä ja vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä ja jos eurooppalaiset yritykset 
eivät ole epäedullisessa asemassa vilpillisen kilpailun vuoksi. EU:n on näin ollen 
kaksinkertaistettava toimensa ympäristöperusteisen polkumyynnin ja hiilivuodon 
torjumisessa. EU:n yrittäjien kannalta ei olisi reilua tyytyä yksipuolisiin sitoumuksiin, ja se 
vähentäisi niiden toimintaa EU:n alueella. 

Lopuksi on todettava, että ympäristönäkökohdat eivät ole vain EU:n ja kolmansien maiden 
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vastuulla, vaan myös yksilön vastuulla. Seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman 
on palautettava EU:n kansalaiset toiminnan ytimeen. EU:n uuden ohjelman on edistettävä 
muun muassa seuraavia tavoitteita: kansalaisten kouluttaminen, tiedottaminen ja opettaminen, 
kansalaistoiminnan edistäminen ja EU:n kansalaisten mahdollisuus saattaa ympäristöön 
liittyvä asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Mikä olisi parempi tilaisuus kuin vuosi 2013, 
Euroopan kansalaisten teemavuosi, kehittää ympäristöä koskevaa kansalaistoimintaa EU:ssa?  


