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Tarkistus 1
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 19 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 15. syyskuuta 2009 
annetun komission tiedonannon 
"Kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 
johdonm0ukaisuus: poliittisen 
toimintakehyksen laatiminen koko 
unionin lähestymistavalle" 
(KOM(2009) 458),

Or. en

Tarkistus 2
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 19 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 18. toukokuuta 2010 
antamansa päätöslauselman, jonka 
otsikko kuuluu EU:n johdonmukainen 
kehitysyhteistyöpolitiikka ja julkista 
kehitysapua täydentävä kehitysapu (ns. 
ODA+),

Or. en

Tarkistus 3
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 19 c viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 
antamansa päätöslauselman yritysten 
yhteiskuntavastuun sisällyttämisestä 
kansainvälisiin kauppasopimuksiin,

Or. en

Tarkistus 4
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 19 d viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2011 
annetut neuvoston päätelmät 
perushyödykemarkkinoihin ja raaka-
aineisiin liittyviin haasteisiin 
vastaamisesta,

Or. en

Tarkistus 5
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 22 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
208 artiklan, joka koskee kehitykseen 
vaikuttavan politiikan 
johdonmukaisuutta,

Or. en
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Tarkistus 6
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 24 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(Lissabonin sopimus) 208 artiklan, jossa 
vahvistetaan, että Euroopan unioni ottaa 
huomioon kehitysyhteistyöpolitiikan 
tavoitteet toteuttaessaan muita sellaisia 
politiikkoja, jotka voivat vaikuttaa 
kehitysmaihin,

Or. en

Tarkistus 7
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 24 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin 
18. toukokuuta 2010 antaman 
päätöslauselman, jonka otsikko kuuluu 
EU:n johdonmukainen 
kehitysyhteistyöpolitiikka ja julkista 
kehitysapua täydentävä kehitysapu (ns. 
ODA+)1,
1 P/_TA(2010)0174

Or. en

Tarkistus 8
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että hallinnollisten käsittelyjen 
monimutkaisuus ja hallintoviranomaisten 
välisen koordinoinnin puute johtavat 
siihen, että kaivoslupien myöntämiseen 
kuluu monta vuotta; katsoo, että tämä on 
liian pitkä aika ja että se kasvattaa 
sijoitusten pääomakuluja ja ajaa pk-
yritykset markkinoilta,

Or. es

Tarkistus 9
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että Euroopan unioni edellyttää 
vahvaa teollisuuspohjaa ja vihreää 
teollisuutta, jotka ovat hyvin riippuvaisia 
riittävistä raaka-ainetoimituksista, jotta 
voitaisiin siirtyä kohti vähähiilistä taloutta 
ja pysyä kilpailukykyisenä,

Or. en

Tarkistus 10
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että kehitysmaat ja 
kansalaisjärjestöt ovat kritisoineet raaka-
ainealoitetta, sillä se horjuttaa köyhien 
maiden kehitystavoitteita, eikä se ole 
kehitykseen vaikuttavan politiikan 
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johdonmukaisuudesta Euroopan unionin 
antaman sitoumuksen mukainen,

Or. en

Tarkistus 11
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että raaka-aineiden 
maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa 
jatkuvasti, erityisesti ns. teknologian 
metallien kysyntä,

Or. en

Tarkistus 12
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että työn tuottavuus 
on kasvanut viime vuosikymmeninä 
paljon nopeammin kuin resurssien 
tuottavuus ja että arvioiden mukaan 
työkustannusten osuus on alle 
20 prosenttia tuotteesta ja 
resurssikustannusten osuus 40 prosenttia; 
tämä siis merkitsee, että tarvitaan nopeita 
toimia resurssien tehokkuuden 
parantamiseksi,

Or. en
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Tarkistus 13
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että monissa 
kehitysmaissa luonnonvaroja ei ole 
hyödynnetty väestön hyväksi maan 
epädemokraattisen johdon, petosten, 
korruption tai aseellisten konfliktien 
vuoksi,

Or. es

Tarkistus 14
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että edistyminen uusissa 
teknologioissa lisää edelleen niiden 
raaka-aineiden kysyntää, jotka ovat 
keskeisiä kyseisten teollisuudenalojen 
kehityksen kannalta,

Or. en

Tarkistus 15
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että kansainväliset toimitukset 
ovat osaksi rajoitettuja vientikiintiöiden 
vuoksi ja että hinnat lähestyvät 
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ennätyslukemia,

Or. en

Tarkistus 16
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että teollisuussektorilla 
materiaalikustannusten osuus 
kokonaistuotantokustannusten osana on 
merkittävästi korkeampi kuin 
työntekijöiden palkkaan liittyvä osuus ja 
että materiaalikustannusten kasvavan 
suuntauksen ei odoteta millään alalla 
kääntyvän ainakaan keskipitkällä 
aikavälillä,

Or. en

Tarkistus 17
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että markkinat hyötyvät 
oikeudenmukaisista ja tasapuolisista 
toimintaedellytyksistä,

Or. en

Tarkistus 18
Reinhard Bütikofer
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että lisääntynyt kilpailu raaka-
aineista saattaa vaikeuttaa kansainvälisiä 
suhteita ja johtaa raaka-aineisiin liittyviin 
konflikteihin,

Or. en

Tarkistus 19
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. katsoo, että pitkän aikavälin 
parannuksista huolimatta raaka-aineiden 
tuottavuuden kasvu on Euroopan 
unionissa ollut merkittävästi hitaampaa 
kuin työn tuottavuuden kasvu,

Or. en

Tarkistus 20
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. katsoo, että haasteet voivat tarjota 
mahdollisuuden luoda vastavuoroisesti 
hyödyttävän yhteistyön uusia 
innovatiivisia kumppanuuksia Euroopan 
unionin ja kolmansien maiden välille,
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Or. en

Tarkistus 21
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. katsoo, että komission ehdottamat 
toimet resurssitehokkuuden ja 
kierrätyksen vahvistamiseksi rajoittuvat 
enimmäkseen arvioon siitä, mitä voitaisiin 
tehdä sen sijaan, että ryhdyttäisiin 
konkreettisiin toimenpiteisiin, ja tästä 
syystä ne ovat riittämättömiä esitettyjen 
tavoitteiden saavuttamiseen,

Or. en

Tarkistus 22
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että komissio on 
esittänyt, että voimassa olevan 
jätelainsäädännön nykyistä parempi 
toteutus ja täytäntöönpano on 
välttämätöntä, jotta voitaisiin edistää 
nykyistä resurssitehokkaampaa Euroopan 
unionia, mutta komissio ei ole tehnyt 
ehdotusta jäteasioiden 
täytäntöönpanoviraston eikä erityisen 
eurooppalaisen elimen perustamisesta 
välittömien tarkastusten toteuttamista 
varten, 
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Or. en

Tarkistus 23
Reinhard Bütikofer
</Members>

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että arvokkaiden 
materiaalien, erityisesti harvinaisten 
maametallien, kierrätyksen lisääminen 
edellyttää paljon työtä vaativaa 
purkamista osiin,

Or. en

Tarkistus 24
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että kierrätyksen 
kannattavuus riippuu luotettavasta ja 
tehokkaasta luokittelusta ja 
erittelytekniikasta, sillä kierrätettyjen 
materiaalien arvo perustuu jakeiden 
puhtauteen;

Or. en

Tarkistus 25
Reinhard Bütikofer
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. katsoo, että kasvavaan tehokkuuteen ja 
kierrätykseen keskittyvä teollisuuden 
innovaatiostrategia lisää kestävyyttä, 
kilpailukykyä ja toimitusvarmuutta,

Or. en

Tarkistus 26
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin jäsenvaltioilla, Australialla ja 
Yhdysvalloilla on mahdollisuus kehittää 
omien resurssiensa erottamista kriittisistä 
raaka-aineista, perusmetalleista ja 
harvinaisista maametalleista,

Or. en

Tarkistus 27
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. katsoo, että on hyvin tärkeää ottaa 
hyvin ajoitettuja ja päättäväisiä askelia 
tehokkaan strategian täytäntöönpanossa 
ja Euroopan raaka-ainealoitteen tulosten 
toteuttamisessa;

Or. en
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Tarkistus 28
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä sitä, että komissio 
toimi vuonna 2008 esittämänsä raaka-
ainealoitteen yhteydessä edelläkävijänä 
muiden raaka-aineiden kuin energia- ja 
maatalousraaka-aineiden alalla;

1. pitää myönteisenä sitä, että komissio 
toimi vuonna 2008 esittämänsä raaka-
ainealoitteen yhteydessä edelläkävijänä 
muiden raaka-aineiden kuin energia- ja 
maatalousraaka-aineiden alalla; uskoo, että 
raaka-ainepolitiikka ja raaka-
ainediplomatia ovat hyvin tärkeitä 
Euroopan unionille paitsi 
teollisuuspolitiikassa ja kansainvälisessä 
kaupassa, myös laaja-alaisena asiana, 
joka koskee sisäpolitiikan eri aloja sekä 
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa; kehottaa 
komissiota kiinnittämään asiaan yhtä 
paljon huomiota kuin energia-asioihin; 
katsoo, että tehtävä kuuluu myös 
Euroopan ulkosuhdehallinnolle;

Or. en

Tarkistus 29
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä sitä, että komissio 
toimi vuonna 2008 esittämänsä raaka-
ainealoitteen yhteydessä edelläkävijänä 
muiden raaka-aineiden kuin energia- ja 
maatalousraaka-aineiden alalla;

1. pitää myönteisenä sitä, että komissio 
toimi vuonna 2008 esittämänsä raaka-
ainealoitteen yhteydessä edelläkävijänä 
raaka-ainepolitiikassa, jonka painoarvo 
vastaa energiapolitiikan merkitystä ja 
joka kattaa kaikki mineraaliset ja 
orgaaniset raaka-aineet sekä veden ja 
ilman;
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Or. pl

Tarkistus 30
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä sitä, että komissio 
toimi vuonna 2008 esittämänsä raaka-
ainealoitteen yhteydessä edelläkävijänä 
muiden raaka-aineiden kuin energia- ja 
maatalousraaka-aineiden alalla;

1. pitää myönteisenä sitä, että komissio 
toimi vuonna 2008 esittämänsä raaka-
ainealoitteen yhteydessä edelläkävijänä 
muiden raaka-aineiden kuin energia- ja 
maatalousraaka-aineiden alalla; kehottaa 
komissiota voimakkaasti ryhtymään 
raaka-ainealoitteen ripeään 
täytäntöönpanoon;

Or. en

Tarkistus 31
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille komission uuden 
tiedonannon, joka menee raaka-aineita 
koskevaa aloitetta pidemmälle ja ottaa 
mukaan myös perushyödykemarkkinat; 
kehottaa komissiota kiinnittämään 
riittävästi huomiota erikseen sekä 
perushyödykemarkkinoihin että raaka-
aineita koskevaan aloitteeseen;

2. kehottaa komissiota kiinnittämään 
riittävästi huomiota erikseen sekä 
perushyödykemarkkinoihin että raaka-
aineita koskevaan aloitteeseen; katsoo, että 
näiden aloitteiden ongelmat ovat erilaisia 
luonteeltaan ja edellyttävät erilaisia 
toimenpiteitä, sillä toinen koskee 
rahoitusmarkkinoiden vaikutusta 
nouseviin elintarvikehintoihin ja toinen 
tärkeiden raaka-aineiden puutetta;

Or. en
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Tarkistus 32
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille komission uuden 
tiedonannon, joka menee raaka-aineita 
koskevaa aloitetta pidemmälle ja ottaa 
mukaan myös perushyödykemarkkinat; 
kehottaa komissiota kiinnittämään 
riittävästi huomiota erikseen sekä 
perushyödykemarkkinoihin että raaka-
aineita koskevaan aloitteeseen;

2. panee merkille komission uuden 
tiedonannon, joka menee raaka-aineita 
koskevaa aloitetta pidemmälle ja ottaa 
mukaan myös perushyödykemarkkinat; 
kehottaa komissiota kiinnittämään 
riittävästi huomiota erikseen sekä 
perushyödykemarkkinoihin että raaka-
aineita koskevaan aloitteeseen; korostaa, 
että raaka-ainealoitteen kolme pilaria 
muodostavat kolme lähestymistapaa 
raaka-aineproblematiikan 
ratkaisemiseksi; kehottaa komissiota 
panemaan raaka-ainestrategian 
täytäntöön tasapainoisella tavalla;

Or. de

Tarkistus 33
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille komission uuden 
tiedonannon, joka menee raaka-aineita 
koskevaa aloitetta pidemmälle ja ottaa 
mukaan myös perushyödykemarkkinat; 
kehottaa komissiota kiinnittämään 
riittävästi huomiota erikseen sekä 
perushyödykemarkkinoihin että raaka-
aineita koskevaan aloitteeseen;

2. kehottaa komissiota kiinnittämään 
riittävästi huomiota erikseen sekä 
perushyödykemarkkinoihin että raaka-
aineita koskevaan aloitteeseen; katsoo, että 
ongelmat ovat luonteeltaan erilaisia ja 
edellyttävät erilaisia toimenpiteitä;

Or. en
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Tarkistus 34
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille komission uuden 
tiedonannon, joka menee raaka-aineita 
koskevaa aloitetta pidemmälle ja ottaa 
mukaan myös perushyödykemarkkinat; 
kehottaa komissiota kiinnittämään 
riittävästi huomiota erikseen sekä 
perushyödykemarkkinoihin että raaka-
aineita koskevaan aloitteeseen;

2. panee merkille komission uuden 
tiedonannon, joka menee raaka-aineita 
koskevaa aloitetta pidemmälle ja ottaa 
mukaan myös perushyödykemarkkinat; 
kehottaa komissiota kiinnittämään 
riittävästi huomiota erikseen sekä 
perushyödykemarkkinoihin että raaka-
aineita koskevaan aloitteeseen; katsoo 
kuitenkin, että raaka-ainestrategian on 
oltava kytköksissä Euroopan unionin 
vahvaan innovaatio- ja 
teollisuuspolitiikkaan;

Or. en

Tarkistus 35
Ioan Enciu

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille komission uuden 
tiedonannon, joka menee raaka-aineita 
koskevaa aloitetta pidemmälle ja ottaa 
mukaan myös perushyödykemarkkinat; 
kehottaa komissiota kiinnittämään 
riittävästi huomiota erikseen sekä 
perushyödykemarkkinoihin että raaka-
aineita koskevaan aloitteeseen;

2. panee merkille komission uuden 
tiedonannon, joka menee raaka-aineita 
koskevaa aloitetta pidemmälle ja ottaa 
mukaan myös perushyödykemarkkinat; 
kehottaa komissiota kiinnittämään 
riittävästi huomiota erikseen sekä 
perushyödykemarkkinoihin että raaka-
aineita koskevaan aloitteeseen, sillä tämän 
avulla luodaan pohja raaka-aineiden 
toimitusvarmuuden kehittämiselle 
Euroopan unioniin;

Or. en
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Tarkistus 36
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa, että raaka-aineiden, kuten 
metallisten mineraalien, 
teollisuusmineraalien, 
rakennusmateriaalien, puun ja 
luonnonkumin saatavuus on keskeisen 
tärkeää teollisuuden 
kehitysmahdollisuuksien, kilpailukyvyn ja 
Euroopan unionin säilyttämisen 
kannalta;

Or. de

Tarkistus 37
Anni Podimata

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa, että rahoitusmarkkinat ja 
perushyödykemarkkinat ovat nykyään 
kietoutuneempia toisiinsa kuin koskaan 
ennen ja että perushyödykkeiden hintojen 
epävakaus on pitkälti seurausta 
keinottelusta;

Or. en

Tarkistus 38
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa, että Euroopassa on valtavat 
määrät luonnonvaroja ja että erottelu-, 
jakelu-, prosessointi-, uudelleenkäyttö- ja 
kierrätysmenetelmiä varten tarvitaan 
nykyistä parempaa koordinointia;

Or. en

Tarkistus 39
Anni Podimata

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. kehottaa komissiota etenemään 
rahoituspalvelujen markkinoita koskevan 
direktiivin tarkistamisessa, jotta voitaisiin 
mahdollistaa nykyistä avoimempi 
liiketoiminta valtuuttamalla 
perushyödykejohdannaisten myynti 
organisoituihin kauppapaikkoihin ja 
antaa sääntelyviranomaisille valta säätää 
positiolimiittejä;

Or. en

Tarkistus 40
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää myönteisenä komission tekemää 
työtä kriittisten raaka-aineiden 
yksilöimisessä; kehottaa komissiota 
jatkamaan tätä työtä analysoimalla 
kriittisistä raaka-aineista riippuvat 

3. pitää myönteisenä komission tekemää 
työtä kriittisten raaka-aineiden 
yksilöimisessä; kehottaa komissiota 
jatkamaan tätä työtä analysoimalla 
kriittisistä raaka-aineista riippuvat 
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toimitusketjut, jalostuskapasiteetin sekä 
kriittisten raaka-aineiden ja niihin liittyvien 
perusmetallisen vuorovaikutuksen;

toimitusketjut, jalostuskapasiteetin sekä 
kriittisten raaka-aineiden ja niihin liittyvien 
perusmetallisen vuorovaikutuksen; 
tähdentää tarvetta tehdä ero 
toimitusketjun ensimmäisessä osassa 
olevien raaka-aineiden ja viimeisessä 
osassa olevien raaka-aineiden välillä, 
koska vientiluottojen määrä vaihtelee 
suuresti jalostusasteen mukaan, ja tämä 
olisi otettava analyysissä huomioon;

Or. en

Tarkistus 41
Ioan Enciu

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää myönteisenä komission tekemää 
työtä kriittisten raaka-aineiden 
yksilöimisessä; kehottaa komissiota 
jatkamaan tätä työtä analysoimalla 
kriittisistä raaka-aineista riippuvat 
toimitusketjut, jalostuskapasiteetin sekä 
kriittisten raaka-aineiden ja niihin liittyvien 
perusmetallisen vuorovaikutuksen;

3. pitää myönteisenä komission tekemää 
työtä kriittisten raaka-aineiden 
yksilöimisessä, sillä tämän avulla 
tunnistetaan tiettyjen raaka-aineiden 
vähyys Euroopan unionissa; kehottaa 
komissiota jatkamaan tätä työtä 
analysoimalla kriittisistä raaka-aineista 
riippuvat toimitusketjut, 
jalostuskapasiteetin sekä kriittisten raaka-
aineiden ja niihin liittyvien perusmetallisen 
vuorovaikutuksen;

Or. en

Tarkistus 42
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää myönteisenä komission tekemää 3. pitää myönteisenä komission tekemää 
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työtä kriittisten raaka-aineiden 
yksilöimisessä; kehottaa komissiota 
jatkamaan tätä työtä analysoimalla 
kriittisistä raaka-aineista riippuvat 
toimitusketjut, jalostuskapasiteetin sekä 
kriittisten raaka-aineiden ja niihin liittyvien 
perusmetallisen vuorovaikutuksen;

työtä kriittisten raaka-aineiden 
yksilöimisessä; kehottaa komissiota 
päivittämään raaka-aineiden luettelon ja
jatkamaan tätä työtä analysoimalla 
kriittisistä raaka-aineista riippuvat 
toimitusketjut, jalostuskapasiteetin sekä 
kriittisten raaka-aineiden ja niihin liittyvien 
perusmetallisen vuorovaikutuksen;

Or. ro

Tarkistus 43
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää myönteisenä komission tekemää 
työtä kriittisten raaka-aineiden 
yksilöimisessä; kehottaa komissiota 
jatkamaan tätä työtä analysoimalla 
kriittisistä raaka-aineista riippuvat 
toimitusketjut, jalostuskapasiteetin sekä 
kriittisten raaka-aineiden ja niihin 
liittyvien perusmetallisen 
vuorovaikutuksen;

3. pitää myönteisenä komission tekemää 
työtä kriittisten raaka-aineiden 
yksilöimisessä; kehottaa komissiota 
jatkamaan tätä työtä analysoimalla 
kriittisistä raaka-aineista riippuvat 
toimitusketjut, näiden raaka-aineiden 
jatkokäsittelykapasiteetin 
mm. jalostuksessa ja puolivalmisteita 
tuottavassa uuttamisessa; kiinnittää 
huomiota raaka-ainevirtojen logististen 
järjestelmien eriytyneisyyteen 
yhteismarkkinoilla;

Or. pl

Tarkistus 44
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää myönteisenä komission tekemää 
työtä kriittisten raaka-aineiden 

3. pitää myönteisenä komission tekemää 
työtä kriittisten raaka-aineiden, jotka 
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yksilöimisessä; kehottaa komissiota 
jatkamaan tätä työtä analysoimalla 
kriittisistä raaka-aineista riippuvat 
toimitusketjut, jalostuskapasiteetin sekä 
kriittisten raaka-aineiden ja niihin liittyvien 
perusmetallisen vuorovaikutuksen;

kaikki ovat ns. teknologian metalleja,
yksilöimisessä; kehottaa komissiota 
jatkamaan tätä työtä analysoimalla 
kriittisistä raaka-aineista riippuvat 
toimitusketjut, jalostuskapasiteetin sekä 
kriittisten raaka-aineiden ja niihin liittyvien 
perusmetallisen vuorovaikutuksen; katsoo, 
että olisi ryhdyttävä lisäponnisteluihin 
kriittisten raaka-aineiden riskitutkan 
rakentamiseksi; korostaa harvinaisten 
maametallien toimituksia koskevien 
ongelmien ratkaisemista; painottaa 
kuitenkin, että kaikki kriittiset raaka-
aineet on otettava huomioon;

Or. en

Tarkistus 45
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää myönteisenä komission tekemää 
työtä kriittisten raaka-aineiden 
yksilöimisessä; kehottaa komissiota 
jatkamaan tätä työtä analysoimalla 
kriittisistä raaka-aineista riippuvat 
toimitusketjut, jalostuskapasiteetin sekä 
kriittisten raaka-aineiden ja niihin liittyvien 
perusmetallisen vuorovaikutuksen;

3. pitää myönteisenä komission tekemää 
työtä kriittisten raaka-aineiden 
yksilöimisessä; kehottaa komissiota 
jatkamaan tätä työtä analysoimalla 
kriittisistä raaka-aineista riippuvat 
toimitusketjut, nykyiset ja tulevat tarpeet 
ja hinnat, Euroopan unionin teollisuuden 
jalostuskapasiteetin sekä kriittisten raaka-
aineiden ja niihin liittyvien perusmetallisen 
vuorovaikutuksen; kehottaa komissiota 
analysoimaan kriittisten raaka-aineiden, 
erityisesti harvinaisten maametallien, 
puutteiden kielteisiä vaikutuksia 
uusiutuvan energian, huipputekniikan ja 
puolustuksen aloilla;

Or. en
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Tarkistus 46
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää myönteisenä komission tekemää 
työtä kriittisten raaka-aineiden 
yksilöimisessä; kehottaa komissiota 
jatkamaan tätä työtä analysoimalla 
kriittisistä raaka-aineista riippuvat 
toimitusketjut, jalostuskapasiteetin sekä 
kriittisten raaka-aineiden ja niihin liittyvien 
perusmetallisen vuorovaikutuksen;

3. pitää myönteisenä komission tekemää 
työtä kriittisten raaka-aineiden 
yksilöimisessä; kehottaa komissiota 
jatkamaan tätä työtä analysoimalla 
kriittisistä raaka-aineista riippuvat 
toimitusketjut, jalostuskapasiteetin sekä 
kriittisten raaka-aineiden ja niihin liittyvien 
perusmetallisen vuorovaikutuksen ja 
tarkkailemaan myös ei niinkään 
harvinaisia mutta tärkeitä raaka-aineita 
ja kääntämään inflaatiosuuntauksia, 
jotka lisäävät toimittajien omistusten 
keskittymisiä;

Or. en

Tarkistus 47
Gaston Franco, Lara Comi

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. pitää myönteisenä sitä, että komission 
tiedonannossa pannaan merkille, että 
strategian soveltamisalaan kuuluu muita 
kriittisiä raaka-aineita, kuten 
luonnonkumi; ehdottaa, että kun 
kriittisten raaka-aineiden luetteloa 
tarkistetaan seuraavan kerran, 
arvioitaisiin asianmukaisesti kestäviin 
luonnonkumitoimituksiin liittyvää 
haastetta; ehdottaa, että raaka-
ainediplomatian yhtenä konkreettisena 
tavoitteena olisi laajentaa luonnonkumin 
alkuperäaluetta Kaakkois-Aasian 
ulkopuolelle;
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Or. fr

Tarkistus 48
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota laatimaan 
sellaisen perusraaka-aineiden luokittelun, 
jossa otetaan huomioon seuraavat tekijät: 
raaka-aineiden tuottamisen vaatima 
energia, niiden loppukäyttö ja 
mahdollinen korvattavuus sekä saatavuus 
sekä Euroopan että maailman 
markkinoilla;

Or. pl

Tarkistus 49
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa omien varojen käytön 
kestävää ja täydentävää merkitystä 
Euroopan unionin jäsenvaltioissa, 
tehokasta kauppapolitiikkaa ja hyvää 
raaka-aineiden hallintaa, joka perustuu 
tehokkaaseen käyttöön ja kierrätykseen,
osana Euroopan unionin raaka-
ainepolitiikkaa;

Or. en

Tarkistus 50
Ioannis A. Tsoukalas
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Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. muistuttaa, että kriittisten raaka-
aineiden joukossa eri elementtien 
kriittisyys vaihtelee, ja tästä syystä niiden 
saatavuus ja hinnat poikkeavat toisistaan;

Or. en

Tarkistus 51
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
3 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 b. korostaa, että kriittisten raaka-
aineiden, perusmetallien ja harvinaisten 
maametallien saannin rajoitukset 
muodostavat huomattavan uhan 
Euroopan unionin teollisuuden 
kilpailukyvylle ja innovaatioille; katsoo, 
että nämä rajoitukset ovat välitön seuraus 
omien varojen heikosta käytöstä ja raaka-
ainevaroiltaan rikkaiden maiden 
kauppapolitiikan protektionismista;

Or. en

Tarkistus 52
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. huomauttaa, että raaka-ainepolitiikan 
tehokas hallinto on tehokkaan strategian
avaintekijä; korostaa komission sisäisen ja 

4. huomauttaa, että raaka-ainepolitiikan 
tehokas hallinto on tehokkaan raaka-
ainestrategian avaintekijä; katsoo, että 
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jäsenvaltioiden välisen tiiviin 
koordinoinnin tarvetta; suosittelee, että 
perustetaan Ranskan ja Yhdysvaltojen 
esimerkin mukaisesti yksiköiden välinen 
raaka-ainetyöryhmä, joka käsittelee 
toimintalinjoja yksityiskohtaisemmin, 
seuraa ja tarkistaa niitä, varmistaa 
strategisen yhtenäisyyden ja edistää 
varhaisvaroitusjärjestelmän perustamista; 
kehottaa komissiota edistämään ulkoista 
ulottuvuutta koskevaa koordinointia 
jäsenvaltioiden välillä; katsoo, että tulossa 
oleva energia-alan ulkoista ulottuvuutta 
koskeva tiedonanto voisi toimia sen 
perustana;

tehokkaaseen strategiaan on kuuluttava 
asianomaisten sidosryhmien kanssa 
käytävä jatkuva vuoropuhelu; korostaa 
komission sisäisen ja jäsenvaltioiden 
välisen tiiviin koordinoinnin tarvetta; 
suosittelee, että perustetaan vuonna 2011
Ranskan ja Yhdysvaltojen esimerkin 
mukaisesti korkean tason yksiköiden 
välinen raaka-ainetyöryhmä, joka kattaa 
asiasta vastaavat pääosastot, Yhteisen 
tutkimuskeskuksen, Euroopan 
ympäristökeskuksen ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon ja joka käsittelee 
toimintalinjoja yksityiskohtaisemmin, 
seuraa ja tarkistaa niitä, varmistaa 
strategisen yhtenäisyyden ja edistää 
varhaisvaroitusjärjestelmän perustamista; 
kehottaa komissiota rohkaisemaan 
jäsenvaltioita kehittämään omia raaka-
ainestrategioitaan ja edistämään muun 
muassa ulkoista ulottuvuutta koskevaa 
koordinointia ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtoa jäsenvaltioiden välillä; ehdottaa, 
että tulossa oleva energia-alan ulkoista 
ulottuvuutta koskeva tiedonanto voisi 
toimia sen perustana;

Or. en

Tarkistus 53
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. huomauttaa, että raaka-ainepolitiikan 
tehokas hallinto on tehokkaan strategian 
avaintekijä; korostaa komission sisäisen ja 
jäsenvaltioiden välisen tiiviin 
koordinoinnin tarvetta; suosittelee, että 
perustetaan Ranskan ja Yhdysvaltojen 
esimerkin mukaisesti yksiköiden välinen 
raaka-ainetyöryhmä, joka käsittelee 
toimintalinjoja yksityiskohtaisemmin, 

4. huomauttaa, että raaka-ainepolitiikan 
tehokas hallinto on tehokkaan strategian 
avaintekijä; korostaa komission sisäisen ja 
jäsenvaltioiden välisen tiiviin 
koordinoinnin tarvetta; suosittelee, että 
perustetaan Ranskan ja Yhdysvaltojen 
esimerkin mukaisesti yksiköiden välinen 
raaka-ainetyöryhmä, joka käsittelee 
toimintalinjoja, kumppanuussopimukset 
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seuraa ja tarkistaa niitä, varmistaa
strategisen yhtenäisyyden ja edistää 
varhaisvaroitusjärjestelmän perustamista; 
kehottaa komissiota edistämään ulkoista 
ulottuvuutta koskevaa koordinointia 
jäsenvaltioiden välillä; katsoo, että tulossa 
oleva energia-alan ulkoista ulottuvuutta 
koskeva tiedonanto voisi toimia sen 
perustana;

mukaan lukien, yksityiskohtaisemmin, 
seuraa ja tarkistaa niitä, varmistaa 
strategisen yhtenäisyyden ja edistää 
varhaisvaroitusjärjestelmän perustamista; 
kehottaa komissiota edistämään ulkoista 
ulottuvuutta koskevaa koordinointia 
jäsenvaltioiden välillä; katsoo, että tulossa 
oleva energia-alan ulkoista ulottuvuutta 
koskeva tiedonanto voisi toimia sen 
perustana;

Or. en

Tarkistus 54
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. huomauttaa, että raaka-ainepolitiikan 
tehokas hallinto on tehokkaan strategian 
avaintekijä; korostaa komission sisäisen ja 
jäsenvaltioiden välisen tiiviin 
koordinoinnin tarvetta; suosittelee, että 
perustetaan Ranskan ja Yhdysvaltojen 
esimerkin mukaisesti yksiköiden välinen 
raaka-ainetyöryhmä, joka käsittelee 
toimintalinjoja yksityiskohtaisemmin, 
seuraa ja tarkistaa niitä, varmistaa 
strategisen yhtenäisyyden ja edistää 
varhaisvaroitusjärjestelmän perustamista; 
kehottaa komissiota edistämään ulkoista 
ulottuvuutta koskevaa koordinointia 
jäsenvaltioiden välillä; katsoo, että tulossa 
oleva energia-alan ulkoista ulottuvuutta 
koskeva tiedonanto voisi toimia sen 
perustana;

4. huomauttaa, että raaka-ainepolitiikan 
tehokas hallinto on tehokkaan strategian 
avaintekijä; korostaa komission sisäisen ja 
jäsenvaltioiden välisen tiiviin 
koordinoinnin tarvetta; suosittelee, että 
perustetaan Ranskan ja Yhdysvaltojen 
esimerkin mukaisesti yksiköiden välinen 
raaka-ainetyöryhmä, joka käsittelee 
toimintalinjoja, kumppanuussopimukset 
mukaan lukien, yksityiskohtaisemmin, 
seuraa ja tarkistaa niitä, varmistaa 
strategisen yhtenäisyyden ja edistää 
varhaisvaroitusjärjestelmän perustamista; 
kehottaa komissiota edistämään ulkoista 
ulottuvuutta koskevaa koordinointia 
jäsenvaltioiden välillä; katsoo, että tulossa 
oleva energia-alan ulkoista ulottuvuutta 
koskeva tiedonanto voisi toimia sen 
perustana;

Or. en
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Tarkistus 55
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. huomauttaa, että raaka-ainepolitiikan 
tehokas hallinto on tehokkaan strategian 
avaintekijä; korostaa komission sisäisen ja 
jäsenvaltioiden välisen tiiviin 
koordinoinnin tarvetta; suosittelee, että 
perustetaan Ranskan ja Yhdysvaltojen 
esimerkin mukaisesti yksiköiden välinen 
raaka-ainetyöryhmä, joka käsittelee 
toimintalinjoja yksityiskohtaisemmin, 
seuraa ja tarkistaa niitä, varmistaa 
strategisen yhtenäisyyden ja edistää 
varhaisvaroitusjärjestelmän perustamista; 
kehottaa komissiota edistämään ulkoista 
ulottuvuutta koskevaa koordinointia 
jäsenvaltioiden välillä; katsoo, että tulossa 
oleva energia-alan ulkoista ulottuvuutta 
koskeva tiedonanto voisi toimia sen 
perustana;

4. huomauttaa, että raaka-ainepolitiikan 
tehokas hallinto on tehokkaan strategian 
avaintekijä; korostaa komission ja 
Euroopan parlamentin sisäisen ja 
jäsenvaltioiden välisen tiiviin 
koordinoinnin tarvetta; suosittelee, että 
perustetaan Ranskan ja Yhdysvaltojen 
esimerkin mukaisesti yksiköiden välinen 
raaka-ainetyöryhmä, joka käsittelee 
toimintalinjoja yksityiskohtaisemmin, 
seuraa ja tarkistaa niitä, varmistaa 
strategisen yhtenäisyyden ja edistää 
varhaisvaroitusjärjestelmän perustamista; 
kehottaa komissiota edistämään ulkoista 
ulottuvuutta koskevaa koordinointia 
jäsenvaltioiden välillä; katsoo, että tulossa 
oleva energia-alan ulkoista ulottuvuutta 
koskeva tiedonanto voisi toimia sen 
perustana;

Or. en

Tarkistus 56
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. katsoo, että mineraalisten ja 
orgaanisten raaka-aineiden, veden sekä 
ilman tarve on riippuvainen laaja-
alaisesta raaka-aineiden korvattavuuteen 
liittyvästä innovaatiopolitiikasta, jossa 
otetaan huomion raaka-aineiden 
loppukäyttö markkinatuotteiden 
valmistuksessa; näin ollen on tuettava 
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innovatiivisia ratkaisuja, jotka liittyvät 
rakentamisessa ja koneteollisuudessa 
käytettävien materiaalien sekä toisaalta 
fysikaalis-kemiallisilta ominaisuuksiltaan 
erityisten materiaalien (esim. harvinaisten 
maametallien tai kuparin) tuotantoon;

Or. pl

Tarkistus 57
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. tunnistaa puunjalostusteollisuudessa 
ja uusiutuvan energian sektorilla olevat 
raaka-aineiden toimitusongelmat ja 
painottaa voimakkaasti puutuotteiden niin 
kutsutun kaskadikäytön tärkeyttä (toisin 
sanoen ensiksi puuta käytetään 
puupohjaisiin tuotteisiin, toiseksi talteen 
otettuihin ja uusiotuotteisiin tai 
kierrätettyihin tuotteisiin ja lopuksi 
energiakäyttöön) pääperusteena 
kehitettäessä uusiutuvaa 
energiapolitiikkaa koskevia perusteita;

Or. en

Tarkistus 58
Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. panee merkille, että hyvin toimivat 
raaka-ainemarkkinat tarjoavat 
liikeyrityksille tarvittavia kannustimia 
resurssien tehokkaampaan käyttöön, 
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kierrätykseen ja lisäinvestointeihin 
korvaavaan tutkimus- ja 
kehitystoimintaan; tästä syystä kehottaa 
komissiota edistämään hyvin toimivia 
raaka-ainemarkkinoita;

Or. en

Tarkistus 59
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota laatimaan pitkän 
aikavälin "Euroopan raaka-aineet 2050 -
etenemissuunnitelman", jonka avulla 
yksilöitäisiin mahdollisia tulevia 
kehitysvaiheita, uhkia ja mahdollisuuksia
raaka-aineiden ja kriittisten raaka-
aineiden alalla ja autettaisiin Euroopan 
unionin teollisuutta, akateemisia laitoksia 
ja tutkimuslaitoksia sitoutumaan pitkän 
aikavälin suunnitteluun ja 
investointeihin;

Or. en

Tarkistus 60
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään tulevaisuuden tutkimuksen 
puiteohjelman puitteissa tutkimus- ja 
innovaatio-ohjelman uusien materiaalien 
ja sellaisten materiaalien alueelle, jotka 
voisivat korvata tulevaisuudessa nykyiset 
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raaka-aineet, joiden varat ovat 
riittämättömiä;

Or. ro

Tarkistus 61
Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. panee merkille, että hyvin toimivat 
markkinat tarjoavat liikeyrityksille 
tarvittavia kannustimia resurssien 
tehokkaampaan käyttöön, kierrätykseen 
ja korvaavien vaihtoehtojen etsimiseen; 
tästä syystä kehottaa komissiota 
edistämään hyvin toimivia raaka-
ainemarkkinoita;

Or. en

Tarkistus 62
Jan Březina

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. panee merkille, että hyvin toimivat 
markkinat tarjoavat liikeyrityksille 
tarvittavia kannustimia resurssien 
tehokkaampaan käyttöön, kierrätykseen 
ja korvaavien vaihtoehtojen etsimiseen; 
tästä syystä kehottaa komissiota 
edistämään hyvin toimivia raaka-
ainemarkkinoita;

Or. en
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Tarkistus 63
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. panee merkille, että hyvin toimivat 
markkinat tarjoavat liikeyrityksille 
tarvittavia kannustimia resurssien 
tehokkaampaan käyttöön, kierrätykseen 
ja korvaavien vaihtoehtojen etsimiseen; 
tästä syystä kehottaa komissiota 
edistämään hyvin toimivia raaka-
ainemarkkinoita;

Or. en

Tarkistus 64
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yksityiskohtaisen analyysin puun 
saatavuudesta ja ottamaan huomioon 
sekä metsäteollisuuden että uusiutuvan 
energian sektorin (biomassa) 
potentiaalisen kysynnän;

Or. en

Tarkistus 65
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. vaatii, että Euroopan parlamentille 5. vaatii, että Euroopan parlamentille 
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tiedotetaan säännöllisesti raaka-aineita 
koskevan aloitteen kehittymisestä 
vuotuisessa seurantakertomuksessa;

tiedotetaan säännöllisesti raaka-aineita 
koskevan aloitteen kehittymisestä ja sen 
tavoitteiden täyttymisestä vuotuisessa 
seurantakertomuksessa; kehottaa 
sisällyttämään kertomukseen myös arvion 
raaka-aineita koskevasta aloitteesta siitä 
näkökulmasta, miten Euroopan unioni on 
sitoutunut kehitykseen vaikuttavien 
politiikkojen johdonmukaisuuteen;

Or. en

Tarkistus 66
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. vaatii, että Euroopan parlamentille 
tiedotetaan säännöllisesti raaka-aineita 
koskevan aloitteen kehittymisestä 
vuotuisessa seurantakertomuksessa;

5. vaatii, että Euroopan parlamentille 
tiedotetaan säännöllisesti raaka-aineita 
koskevan aloitteen kehittymisestä 
vuotuisessa seurantakertomuksessa, jonka 
on sisällettävä tietoa kriittisten raaka-
aineiden louhinnan ja käytön 
mittauksista, jotka koskevat globaaleja 
ympäristövaikutuksia ja sosiaalisia 
vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 67
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. vaatii, että Euroopan parlamentille 
tiedotetaan säännöllisesti raaka-aineita 
koskevan aloitteen kehittymisestä 
vuotuisessa seurantakertomuksessa;

5. kehottaa komissiota esittelemään 
vuotuisen seurantakertomuksen raaka-
aineita koskevan aloitteen kehittymisestä;
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Or. en

Tarkistus 68
Zigmantas Balčytis

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. katsoo, että markkinoita – erityisesti 
elintarvike-, sähkö-, ja kaasumarkkinoita 
– on valvottava asianmukaisesti, koska 
siten on mahdollista havaita mahdolliset 
väärinkäytökset ja lopettaa tuomittava 
keinottelu;

Or. lt

Tarkistus 69
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. painottaa, että raaka-aineiden saanti 
on olennaisen tärkeää teollisuudelle, pk-
yritykset mukaan lukien, ja että 
arvaamaton hintavaihtelu on suuri 
riskitekijä;

Or. en

Tarkistus 70
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
6 kohtaa edeltävä alaotsikko
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Tilaisuus Euroopan teollisuudelle: 
resurssitehokkuus, kierrätys ja 
korvaaminen

Haaste Euroopan teollisuudelle: 
resurssitehokkuus, kierrätys ja 
korvaaminen

Or. de

Tarkistus 71
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
6 kohtaa edeltävä alaotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Tilaisuus Euroopan teollisuudelle: 
resurssitehokkuus, kierrätys ja 
korvaaminen

Tilaisuus Euroopan teollisuudelle: 
resurssitehokkuus, uudelleenkäyttö, 
kierrätys ja korvaaminen

Or. en

Tarkistus 72
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee merkille, että raaka-aineisiin 
liittyvät haasteet ovat myös tilaisuus 
elvyttää EU:n teollisuuspohjaa ja lisätä 
kilpailukykyä kunnianhimoisen 
teollisuuden innovointistrategian avulla; 
toteaa, että keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä lisääntyvä tehokkuus, kierrätys 
ja resurssien käytön väheneminen ovat 
ratkaisevia tekijöitä kilpailukyvyn, 
kestävyyden ja toimitusvarmuuden
kannalta; huomauttaa, että komission olisi 
tuettava sosiaalista innovointia, 
elintapamuutoksia ja uusia käsitteitä kuten 

6. panee merkille, että raaka-aineisiin 
liittyvät haasteet ovat myös tilaisuus 
elvyttää EU:n teollisuuspohjaa ja lisätä 
kilpailukykyä kunnianhimoisen 
teollisuuden innovointistrategian avulla; 
toteaa, että keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä lisääntyvä tehokkuus, kierrätys 
ja resurssien käytön väheneminen ovat 
ratkaisevia tekijöitä kilpailukyvyn, 
kestävyyden ja toimitusvarmuuden 
kannalta; katsoo, että ennen tähän liittyviä 
aloitteita olisi toteutettava riippumaton ja 
laaja vaikutustenarviointi ja kustannus-
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ekologinen leasing sekä kemikaalien 
leasing ja keskinäinen jakaminen;

hyötyanalyysi, jotta voitaisiin täyttää 
taloudellisen tehokkuuden ehdot ja 
ylläpitää Euroopan teollisuuden 
kilpailukykyä; huomauttaa, että komission 
olisi tuettava sosiaalista innovointia, 
elintapamuutoksia ja uusia käsitteitä kuten 
ekologinen leasing sekä kemikaalien 
leasing ja keskinäinen jakaminen;

Or. en

Tarkistus 73
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee merkille, että raaka-aineisiin 
liittyvät haasteet ovat myös tilaisuus 
elvyttää EU:n teollisuuspohjaa ja lisätä 
kilpailukykyä kunnianhimoisen 
teollisuuden innovointistrategian avulla; 
toteaa, että keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä lisääntyvä tehokkuus, kierrätys 
ja resurssien käytön väheneminen ovat 
ratkaisevia tekijöitä kilpailukyvyn, 
kestävyyden ja toimitusvarmuuden 
kannalta; huomauttaa, että komission olisi 
tuettava sosiaalista innovointia, 
elintapamuutoksia ja uusia käsitteitä kuten 
ekologinen leasing sekä kemikaalien 
leasing ja keskinäinen jakaminen;

6. panee merkille, että raaka-aineisiin 
liittyvät haasteet ovat myös tilaisuus 
elvyttää EU:n teollisuuspohjaa ja lisätä 
kilpailukykyä kunnianhimoisen 
teollisuuden innovointistrategian avulla; 
toteaa, että keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä lisääntyvä tehokkuus, kierrätys 
ja resurssien käytön väheneminen ovat 
ratkaisevia tekijöitä kilpailukyvyn, 
kestävyyden ja toimitusvarmuuden 
kannalta; korostaa, että on tärkeää 
johdonmukaisesti soveltaa oikeudellisesti 
sitovaa eurooppalaista jätehierarkiaa 
jätteitä koskevassa puitedirektiivissä 
esitetyllä tavalla, jossa etusijalle asetetaan 
ennaltaehkäisy, uudelleenkäyttö ja 
kierrätys ja näiden jälkeen talteenotto ja 
hävittäminen; huomauttaa, että komission 
olisi tuettava sosiaalista innovointia, 
elintapamuutoksia ja uusia käsitteitä kuten 
ekologinen leasing sekä kemikaalien 
leasing ja keskinäinen jakaminen;

Or. en
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Tarkistus 74
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee merkille, että raaka-aineisiin 
liittyvät haasteet ovat myös tilaisuus 
elvyttää EU:n teollisuuspohjaa ja lisätä 
kilpailukykyä kunnianhimoisen 
teollisuuden innovointistrategian avulla; 
toteaa, että keskipitkällä ja pitkällä
aikavälillä lisääntyvä tehokkuus, kierrätys 
ja resurssien käytön väheneminen ovat 
ratkaisevia tekijöitä kilpailukyvyn, 
kestävyyden ja toimitusvarmuuden 
kannalta; huomauttaa, että komission olisi 
tuettava sosiaalista innovointia, 
elintapamuutoksia ja uusia käsitteitä kuten 
ekologinen leasing sekä kemikaalien 
leasing ja keskinäinen jakaminen;

6. panee merkille, että raaka-aineisiin 
liittyvät haasteet ovat myös tilaisuus 
elvyttää EU:n teollisuuspohjaa ja lisätä 
kilpailukykyä kunnianhimoisen 
teollisuuden innovointistrategian avulla; 
toteaa, että vaikka kauppapolitiikka on 
keskeisin toimi lyhyellä aikavälillä,
lisääntyvä tehokkuus, kierrätys ja
resurssien käytön väheneminen ovat 
ratkaisevia tekijöitä keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä kilpailukyvyn, 
kestävyyden ja toimitusvarmuuden 
kannalta; huomauttaa, että komission olisi 
tuettava sosiaalista innovointia, 
elintapamuutoksia ja uusia käsitteitä kuten 
ekologinen leasing sekä kemikaalien 
leasing ja keskinäinen jakaminen;

Or. en

Tarkistus 75
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee merkille, että raaka-aineisiin 
liittyvät haasteet ovat myös tilaisuus 
elvyttää EU:n teollisuuspohjaa ja lisätä 
kilpailukykyä kunnianhimoisen 
teollisuuden innovointistrategian avulla; 
toteaa, että keskipitkällä ja pitkällä
aikavälillä lisääntyvä tehokkuus, kierrätys 
ja resurssien käytön väheneminen ovat 
ratkaisevia tekijöitä kilpailukyvyn, 
kestävyyden ja toimitusvarmuuden 

6. panee merkille, että raaka-aineisiin 
liittyvät haasteet ovat myös tilaisuus 
elvyttää EU:n teollisuuspohjaa ja lisätä 
kilpailukykyä kunnianhimoisen 
teollisuuden innovointistrategian avulla; 
toteaa, että vaikka kauppapoliittinen 
toiminta on keskeinen käsiteltävä 
ongelma lyhyellä aikavälillä, lisääntyvä 
tehokkuus, kierrätys ja resurssien käytön 
väheneminen ovat ratkaisevia tekijöitä 
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kannalta; huomauttaa, että komission olisi 
tuettava sosiaalista innovointia, 
elintapamuutoksia ja uusia käsitteitä kuten 
ekologinen leasing sekä kemikaalien 
leasing ja keskinäinen jakaminen;

kilpailukyvyn, kestävyyden ja 
toimitusvarmuuden kannalta; huomauttaa, 
että komission olisi tuettava sosiaalista 
innovointia, elintapamuutoksia ja uusia 
käsitteitä kuten ekologinen leasing sekä 
kemikaalien leasing ja keskinäinen 
jakaminen;

Or. en

Tarkistus 76
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee merkille, että raaka-aineisiin 
liittyvät haasteet ovat myös tilaisuus 
elvyttää EU:n teollisuuspohjaa ja lisätä 
kilpailukykyä kunnianhimoisen 
teollisuuden innovointistrategian avulla; 
toteaa, että keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä lisääntyvä tehokkuus, kierrätys 
ja resurssien käytön väheneminen ovat 
ratkaisevia tekijöitä kilpailukyvyn, 
kestävyyden ja toimitusvarmuuden 
kannalta; huomauttaa, että komission olisi 
tuettava sosiaalista innovointia, 
elintapamuutoksia ja uusia käsitteitä kuten 
ekologinen leasing sekä kemikaalien 
leasing ja keskinäinen jakaminen;

6. panee merkille, että raaka-aineisiin 
liittyvät haasteet ovat myös tilaisuus 
elvyttää EU:n teollisuuspohjaa, lisätä 
kilpailukykyä ja luoda korkea ja pysyvä 
pätevien työntekijöiden aikaansaama 
työllisyystaso kunnianhimoisen 
teollisuuden innovointistrategian avulla; 
toteaa, että keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä lisääntyvä tehokkuus, kierrätys 
ja resurssien käytön väheneminen ovat 
ratkaisevia tekijöitä kilpailukyvyn, 
kestävyyden ja toimitusvarmuuden 
kannalta; huomauttaa, että komission olisi 
tuettava sosiaalista innovointia, 
elintapamuutoksia ja uusia käsitteitä kuten 
ekologinen leasing sekä kemikaalien 
leasing ja keskinäinen jakaminen;

Or. en

Tarkistus 77
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
6 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee merkille, että raaka-aineisiin 
liittyvät haasteet ovat myös tilaisuus 
elvyttää EU:n teollisuuspohjaa ja lisätä 
kilpailukykyä kunnianhimoisen 
teollisuuden innovointistrategian avulla; 
toteaa, että keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä lisääntyvä tehokkuus, kierrätys 
ja resurssien käytön väheneminen ovat 
ratkaisevia tekijöitä kilpailukyvyn, 
kestävyyden ja toimitusvarmuuden 
kannalta; huomauttaa, että komission olisi 
tuettava sosiaalista innovointia, 
elintapamuutoksia ja uusia käsitteitä kuten 
ekologinen leasing sekä kemikaalien 
leasing ja keskinäinen jakaminen;

6. panee merkille, että raaka-aineisiin 
liittyvät haasteet ovat myös tilaisuus 
elvyttää EU:n teollisuuspohjaa ja lisätä 
kilpailukykyä kunnianhimoisen 
teollisuuden innovointistrategian avulla; 
toteaa, että keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä lisääntyvä tehokkuus, kierrätys 
ja resurssien käytön väheneminen sekä 
vihreän teknologian kehittäminen ovat 
ratkaisevia tekijöitä kilpailukyvyn, 
kestävyyden ja toimitusvarmuuden 
kannalta; huomauttaa, että komission olisi 
tuettava sosiaalista innovointia, 
elintapamuutoksia ja uusia käsitteitä kuten 
ekologinen leasing sekä kemikaalien 
leasing ja keskinäinen jakaminen;

Or. fr

Tarkistus 78
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee merkille, että raaka-aineisiin 
liittyvät haasteet ovat myös tilaisuus 
elvyttää EU:n teollisuuspohjaa ja lisätä 
kilpailukykyä kunnianhimoisen 
teollisuuden innovointistrategian avulla; 
toteaa, että keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä lisääntyvä tehokkuus, kierrätys 
ja resurssien käytön väheneminen ovat 
ratkaisevia tekijöitä kilpailukyvyn, 
kestävyyden ja toimitusvarmuuden 
kannalta; huomauttaa, että komission olisi 
tuettava sosiaalista innovointia, 
elintapamuutoksia ja uusia käsitteitä kuten 
ekologinen leasing sekä kemikaalien 
leasing ja keskinäinen jakaminen;

6. panee merkille, että raaka-aineisiin 
liittyvät haasteet ovat myös tilaisuus 
elvyttää EU:n teollisuuspohjaa ja lisätä 
kilpailukykyä kunnianhimoisen 
teollisuuden innovointistrategian avulla; 
toteaa, että keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä lisääntyvä tehokkuus, kierrätys 
ja resurssien käytön väheneminen sekä 
pidempiaikaisen käytön kannustamista 
koskevan periaatteen soveltaminen ovat 
ratkaisevia tekijöitä kilpailukyvyn, 
kestävyyden ja toimitusvarmuuden 
kannalta; huomauttaa, että komission olisi 
tuettava sosiaalista innovointia, 
elintapamuutoksia ja uusia käsitteitä kuten 
ekologinen leasing sekä kemikaalien 
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leasing ja keskinäinen jakaminen;

Or. en

Tarkistus 79
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee merkille, että raaka-aineisiin 
liittyvät haasteet ovat myös tilaisuus 
elvyttää EU:n teollisuuspohjaa ja lisätä 
kilpailukykyä kunnianhimoisen 
teollisuuden innovointistrategian avulla; 
toteaa, että keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä lisääntyvä tehokkuus, kierrätys 
ja resurssien käytön väheneminen ovat 
ratkaisevia tekijöitä kilpailukyvyn, 
kestävyyden ja toimitusvarmuuden 
kannalta; huomauttaa, että komission olisi 
tuettava sosiaalista innovointia, 
elintapamuutoksia ja uusia käsitteitä kuten 
ekologinen leasing sekä kemikaalien 
leasing ja keskinäinen jakaminen;

6. panee merkille, että raaka-aineisiin 
liittyvät haasteet ovat myös tilaisuus
elvyttää EU:n teollisuuspohjaa, 
teknologista kapasiteettia ja tietotaitoa ja 
lisätä kilpailukykyä kunnianhimoisen 
teollisuuden tutkimus- ja 
innovointistrategian avulla; toteaa, että 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä 
lisääntyvä tehokkuus, kierrätys ja 
resurssien käytön väheneminen ovat 
ratkaisevia tekijöitä kilpailukyvyn, 
kestävyyden ja toimitusvarmuuden 
kannalta; huomauttaa, että komission olisi 
tuettava sosiaalista innovointia, 
elintapamuutoksia ja uusia käsitteitä kuten 
ekologinen leasing sekä kemikaalien 
leasing ja keskinäinen jakaminen;

Or. en

Tarkistus 80
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee merkille, että raaka-aineisiin 
liittyvät haasteet ovat myös tilaisuus
elvyttää EU:n teollisuuspohjaa ja lisätä 
kilpailukykyä kunnianhimoisen 

6. panee merkille, että raaka-aineisiin 
liittyvien haasteiden voittaminen voi 
myötävaikuttaa EU:n teollisuuspohjan 
elvyttämiseen ja lisätä kilpailukykyä 
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teollisuuden innovointistrategian avulla; 
toteaa, että keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä lisääntyvä tehokkuus, kierrätys 
ja resurssien käytön väheneminen ovat 
ratkaisevia tekijöitä kilpailukyvyn, 
kestävyyden ja toimitusvarmuuden 
kannalta; huomauttaa, että komission olisi 
tuettava sosiaalista innovointia, 
elintapamuutoksia ja uusia käsitteitä kuten 
ekologinen leasing sekä kemikaalien 
leasing ja keskinäinen jakaminen;

kunnianhimoisen teollisuuden 
innovointistrategian avulla; toteaa, että 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä 
lisääntyvä tehokkuus, kierrätys ja 
resurssien käytön väheneminen ovat 
ratkaisevia tekijöitä kilpailukyvyn, 
kestävyyden ja toimitusvarmuuden 
kannalta; huomauttaa, että komission olisi 
tuettava sosiaalista innovointia, 
elintapamuutoksia ja uusia käsitteitä kuten 
ekologinen leasing sekä kemikaalien 
leasing ja keskinäinen jakaminen;

Or. de

Tarkistus 81
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee merkille, että raaka-aineisiin 
liittyvät haasteet ovat myös tilaisuus 
elvyttää EU:n teollisuuspohjaa ja lisätä 
kilpailukykyä kunnianhimoisen 
teollisuuden innovointistrategian avulla; 
toteaa, että keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä lisääntyvä tehokkuus, kierrätys 
ja resurssien käytön väheneminen ovat 
ratkaisevia tekijöitä kilpailukyvyn, 
kestävyyden ja toimitusvarmuuden 
kannalta; huomauttaa, että komission olisi 
tuettava sosiaalista innovointia, 
elintapamuutoksia ja uusia käsitteitä kuten 
ekologinen leasing sekä kemikaalien 
leasing ja keskinäinen jakaminen;

6. panee merkille, että raaka-aineisiin 
liittyvät haasteet ovat myös tilaisuus 
elvyttää EU:n teollisuuspohjaa ja lisätä 
kilpailukykyä kunnianhimoisen 
teollisuuden innovointistrategian avulla; 
toteaa, että keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä lisääntyvä tehokkuus, 
uudelleenkäyttö, energiatehokas kierrätys 
ja resurssien käytön väheneminen ovat 
ratkaisevia tekijöitä kilpailukyvyn, 
kestävyyden ja toimitusvarmuuden 
kannalta; huomauttaa, että komission olisi 
tuettava sosiaalista innovointia, 
elintapamuutoksia ja uusia käsitteitä kuten 
ekologinen leasing sekä kemikaalien 
leasing ja keskinäinen jakaminen;

Or. en

Tarkistus 82
Zigmantas Balčytis
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Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. katsoo, että on tarpeen luoda EU:n 
puitteet markkinavalvonnalle ja osoittaa 
energiansääntelystä vastaaville uusille 
instituutioille tarvittavat valtuudet, jotta 
voidaan taata energiamarkkinoiden 
asianmukainen toiminta ja 
kilpailukykyiset ja avoimet sisämarkkinat 
EU:n yrityksille ja kansalaisille;

Or. lt

Tarkistus 83
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa, että raaka-aineiden saanti 
on olennaisen tärkeää koko teollisuudelle, 
pk-yritykset mukaan lukien, erityisesti 
arvaamattomien hintavaihtelujen vuoksi;

Or. en

Tarkistus 84
Jan Březina

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää myönteisenä komission 
suunnitelmaa käynnistää 
resurssitehokkuutta koskeva 
lippulaivahanke; kehottaa komissiota 
liittämään tähän resurssitehokkuuden 

7. pitää myönteisenä komission 
suunnitelmaa käynnistää 
resurssitehokkuutta koskeva 
lippulaivahanke;
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parantamista koskevan tavoitteen, joka on 
3 nettoprosenttia vuodessa BKT:n 
kehityksestä; kehottaa komissiota 
kehittämään luotettavan menetelmän, 
jolla mitataan resurssitehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 85
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää myönteisenä komission 
suunnitelmaa käynnistää 
resurssitehokkuutta koskeva 
lippulaivahanke; kehottaa komissiota
liittämään tähän resurssitehokkuuden 
parantamista koskevan tavoitteen, joka on 
3 nettoprosenttia vuodessa BKT:n 
kehityksestä; kehottaa komissiota 
kehittämään luotettavan menetelmän, jolla 
mitataan resurssitehokkuutta;

7. pitää myönteisenä komission 
suunnitelmaa käynnistää 
resurssitehokkuutta koskeva 
lippulaivahanke; kehottaa komissiota 
kehittämään luotettavan menetelmän, jolla 
mitataan resurssitehokkuutta sekä 
olemassa olevaa potentiaalia 
resurssitehokasta Eurooppaa koskevan 
lippulaiva-aloitteen parantamiseksi 
edelleen tavalla, jonka avulla voidaan 
vertailla muiden maiden teollisuutta, jotta 
raaka-aineiden tehokkuuden 
parantamista Euroopassa koskevista 
tavoitteista voitaisiin keskustella 
objektiiviselta pohjalta;

Or. en

Tarkistus 86
Angelika Niebler

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää myönteisenä komission 
suunnitelmaa käynnistää 

7. pitää myönteisenä komission 
suunnitelmaa käynnistää 
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resurssitehokkuutta koskeva 
lippulaivahanke; kehottaa komissiota 
liittämään tähän resurssitehokkuuden 
parantamista koskevan tavoitteen, joka on 
3 nettoprosenttia vuodessa BKT:n 
kehityksestä; kehottaa komissiota 
kehittämään luotettavan menetelmän, jolla 
mitataan resurssitehokkuutta;

resurssitehokkuutta koskeva 
lippulaivahanke; kehottaa komissiota 
kehittämään luotettavan menetelmän, jolla 
mitataan resurssitehokkuutta, jotta 
voitaisiin tämän jälkeen määrittää 
resurssitehokkuuden vuosittaista 
parantamista koskeva tavoite;  

Or. de

Tarkistus 87
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää myönteisenä komission 
suunnitelmaa käynnistää 
resurssitehokkuutta koskeva 
lippulaivahanke; kehottaa komissiota 
liittämään tähän resurssitehokkuuden 
parantamista koskevan tavoitteen, joka on 
3 nettoprosenttia vuodessa BKT:n 
kehityksestä; kehottaa komissiota 
kehittämään luotettavan menetelmän, jolla 
mitataan resurssitehokkuutta;

7. pitää myönteisenä komission 
suunnitelmaa käynnistää 
resurssitehokkuutta koskeva 
lippulaivahanke; kehottaa komissiota 
kehittämään luotettavan menetelmän, jolla 
mitataan resurssitehokkuutta; kehottaa 
komissiota identifioimaan resurssien 
tuottavuuden nostamisen esteet 
(esimerkiksi tekniset esteet, kustannukset 
jne.);

Or. de

Tarkistus 88
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää myönteisenä komission 
suunnitelmaa käynnistää 
resurssitehokkuutta koskeva 
lippulaivahanke; kehottaa komissiota

7. pitää myönteisenä komission 
suunnitelmaa käynnistää 
resurssitehokkuutta koskeva 
lippulaivahanke; kehottaa komissiota 
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liittämään tähän resurssitehokkuuden 
parantamista koskevan tavoitteen, joka on 
3 nettoprosenttia vuodessa BKT:n 
kehityksestä; kehottaa komissiota
kehittämään luotettavan menetelmän, jolla 
mitataan resurssitehokkuutta;

liittämään tähän resurssitehokkuuden 
parantamista koskevan tavoitteen, joka on 
3 nettoprosenttia vuodessa BKT:n 
kehityksestä; kehottaa komissiota 
kehittämään luotettavan menetelmän, jolla 
mitataan resurssitehokkuutta ottaen 
huomioon Eurostatin tällä alalla tekemän 
työn; kehottaa Euroopan komissiota 
määrittämään pitkän aikavälin 
visionäärisen tavoitteen, esimerkiksi 6–10 
tonnin suuruinen vuotuinen resurssien 
käyttö henkilöä kohden vuoteen 2050 
mennessä;

Or. en

Tarkistus 89
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää myönteisenä komission 
suunnitelmaa käynnistää 
resurssitehokkuutta koskeva 
lippulaivahanke; kehottaa komissiota
liittämään tähän resurssitehokkuuden 
parantamista koskevan tavoitteen, joka on 
3 nettoprosenttia vuodessa BKT:n 
kehityksestä; kehottaa komissiota
kehittämään luotettavan menetelmän, jolla 
mitataan resurssitehokkuutta;

7. korostaa, että talouskasvu täytyy pitää 
erillään resurssien käytön 
lisääntymisestä; pitää tästä syystä
myönteisenä komission suunnitelmaa 
käynnistää resurssitehokkuutta koskeva 
lippulaivahanke; kehottaa komissiota 
liittämään tähän resurssitehokkuuden 
parantamista koskevan tavoitteen, joka on 
3 nettoprosenttia vuodessa BKT:n 
kehityksestä; kehottaa komissiota 
kehittämään luotettavan menetelmän, jolla 
mitataan resurssitehokkuutta ja ottamaan 
huomioon käytettyjen resurssien 
ympäristövaikutukset;

Or. en

Tarkistus 90
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää myönteisenä komission 
suunnitelmaa käynnistää 
resurssitehokkuutta koskeva 
lippulaivahanke; kehottaa komissiota 
liittämään tähän resurssitehokkuuden 
parantamista koskevan tavoitteen, joka on 
3 nettoprosenttia vuodessa BKT:n 
kehityksestä; kehottaa komissiota
kehittämään luotettavan menetelmän, jolla 
mitataan resurssitehokkuutta;

7. pitää myönteisenä komission 
suunnitelmaa käynnistää 
resurssitehokkuutta koskeva 
lippulaivahanke; kehottaa komissiota 
kehittämään luotettavan menetelmän, jolla 
mitataan resurssitehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 91
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää myönteisenä komission 
suunnitelmaa käynnistää 
resurssitehokkuutta koskeva 
lippulaivahanke; kehottaa komissiota
liittämään tähän resurssitehokkuuden 
parantamista koskevan tavoitteen, joka on 
3 nettoprosenttia vuodessa BKT:n 
kehityksestä; kehottaa komissiota
kehittämään luotettavan menetelmän, jolla 
mitataan resurssitehokkuutta;

7. pitää myönteisenä komission 
suunnitelmaa käynnistää 
resurssitehokkuutta koskeva 
lippulaivahanke; kehottaa komissiota 
liittämään tähän resurssitehokkuuden 
parantamista koskevan tavoitteen, joka on 
3 nettoprosenttia vuodessa BKT:n 
kehityksestä; pyytää komissiota 
kehittämään luotettavan menetelmän, jolla 
mitataan resurssitehokkuutta, käyttämällä 
indikaattoreita, joiden avulla määritetään 
materiaalin kokonaiskäyttö sekä globaali 
maa-, vesi- ja hiilijalanjälki;

Or. en

Tarkistus 92
Konrad Szymański
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Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää myönteisenä komission 
suunnitelmaa käynnistää 
resurssitehokkuutta koskeva 
lippulaivahanke; kehottaa komissiota 
liittämään tähän resurssitehokkuuden 
parantamista koskevan tavoitteen, joka on 
3 nettoprosenttia vuodessa BKT:n 
kehityksestä; kehottaa komissiota
kehittämään luotettavan menetelmän, jolla 
mitataan resurssitehokkuutta;

7. pitää myönteisenä komission 
suunnitelmaa käynnistää 
resurssitehokkuutta koskeva 
lippulaivahanke; kehottaa komissiota 
liittämään tähän resurssitehokkuuden 
parantamista koskevan tavoitteen; kehottaa 
komissiota kehittämään luotettavan 
menetelmän, jolla mitataan 
resurssitehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 93
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa levittämään tietoa olemassa 
olevista, EU:n eri politiikkoihin 
sisältyvistä metsätaloudellisista 
toimenpiteistä, joita ei tällä hetkellä 
hyödynnetä riittävästi, erityisesti metsien 
taloudellisen arvon kasvattamiseen 
tähtäävistä toimenpiteistä, kuten kestävän 
kehityksen ohjelmiin sisältyvistä 
uudelleenistutuksista puuraaka-aineen 
saatavuuden parantamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 94
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. korostaa että EU:ssa on 
käynnistettävä tiedotuskampanja, jolla 
mainostetaan puuta ja tuodaan esiin sen 
käyttötapoja sen kaikissa eri muodoissa, 
sen luontaisten ominaisuuksien ja 
symbolisen arvon vuoksi, sen 
ympäristöhyötyjen vuoksi – erityisesti 
siksi, että se sitoo hiilidioksidia – ja siksi, 
että sillä on suuri merkitys maaseudun 
toiminnalle;

Or. fr

Tarkistus 95
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
7 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 c. korostaa, että on EU:n on 
hyväksyttävä kiireesti puunkäytön 
edistämissuunnitelma, kuten Ranskassa 
Compiègnessa 26. syyskuuta 2008 
järjestetyn metsäalan ammattijärjestöjen 
konferenssin päätelmissä ehdotettiin; 
pyytää suosimaan julkisissa 
tarjouskilpailuissa puun, tärkeimmän 
ympäristöä säästävän materiaalin, 
käyttöä; ehdottaa biomassan, varsinkin 
lignoselluloosapitoisen biomassan, 
ottamista kunnolla osaksi uusiutuvan 
energian kehittämispolitiikkaa;

Or. fr

Tarkistus 96
Bendt Bendtsen
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Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että mineraalivarojen vero ei 
ole asianmukainen väline, mutta kehottaa 
komissiota tutkimaan, olisiko veden- ja 
maankäytön vero hyödyllinen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 97
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että mineraalivarojen vero ei ole 
asianmukainen väline, mutta kehottaa 
komissiota tutkimaan, olisiko veden- ja 
maankäytön vero hyödyllinen;

8. vaatii komissiota tilaamaan 
tutkimuksen mineraalivarojen, muiden 
kuin energiaraaka-aineiden ja veden- ja 
maankäytön veron vaikutuksista ja 
kiinnittämään erityishuomiota 
mahdollisiin ei-tarkoitettuihin 
vaikutuksiin, joita ovat vastavaikutukset, 
kestämätön korvaaminen ja taloudellisen 
toiminnan kiertäminen Euroopan unionin 
ulkopuolisten maiden kautta tai 
siirtäminen niihin;

Or. en

Tarkistus 98
Angelika Niebler

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että mineraalivarojen vero ei ole 
asianmukainen väline, mutta kehottaa 

8. katsoo, että mineraalivarojen vero ei ole 
asianmukainen väline;
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komissiota tutkimaan, olisiko veden- ja 
maankäytön vero hyödyllinen;

Or. de

Tarkistus 99
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että mineraalivarojen vero ei ole 
asianmukainen väline, mutta kehottaa 
komissiota tutkimaan, olisiko veden- ja 
maankäytön vero hyödyllinen;

8. katsoo, että mineraalivarojen vero ei ole 
asianmukainen väline;

Or. en

Tarkistus 100
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että mineraalivarojen vero ei ole 
asianmukainen väline, mutta kehottaa 
komissiota tutkimaan, olisiko veden- ja 
maankäytön vero hyödyllinen;

8. katsoo, että mineraalivarojen vero ei ole 
asianmukainen väline 
resurssitehokkuuden lisäämiseen;

Or. de

Tarkistus 101
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että mineraalivarojen vero ei ole 
asianmukainen väline, mutta kehottaa 
komissiota tutkimaan, olisiko veden- ja 
maankäytön vero hyödyllinen;

8. katsoo, että mineraalivarojen vero ei ole 
asianmukainen väline;

Or. ro

Tarkistus 102
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että mineraalivarojen vero ei ole 
asianmukainen väline, mutta kehottaa 
komissiota tutkimaan, olisiko veden- ja 
maankäytön vero hyödyllinen;

8. katsoo, että mineraalivarojen 
omistukseen kohdistuva vero ei ole 
asianmukainen mineraalien tuotannon 
kasvua edistävä verotuksellinen väline, 
mutta kehottaa komissiota tutkimaan, 
olisiko veden-, ilman sekä maan- ja 
geologisten rakenteiden käytön vero 
hyödyllinen;

Or. pl

Tarkistus 103
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että mineraalivarojen vero ei ole 
asianmukainen väline, mutta kehottaa 
komissiota tutkimaan, olisiko veden- ja 
maankäytön vero hyödyllinen;

8. katsoo, että mineraalivarojen vero ei ole 
asianmukainen väline; kehottaa komissiota
keskittymään raaka-aineiden 
tehokkuuden lisäämiseen Euroopan 
unionissa;
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Or. en

Tarkistus 104
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota laajentamaan 
ekologisen muotoilun välineitä raaka-
aineiden alalle, työskentelemään 
standardointielinten kanssa, arvioimaan 
tuotteiden resurssitehokkuutta koskevan 
top runner -ohjelman toteutettavuutta, 
vahvistamaan erityisesti pk-yrityksille 
suunnattuja resurssitehokkuutta koskevia 
neuvontapalveluja ja kehottaa yrityksiä 
hyödyntämään ympäristöasioiden hallinta-
ja auditointijärjestelmää (EMAS); kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan 
siitä, että julkisia hankintoja käytetään 
resurssitehokkaiden tuotteiden ja 
sekundaarisia raaka-aineita hyödyntävien 
tuotteiden edistämiseen; korostaa, että on 
tärkeää sisällyttää resurssien käyttö 
tuotetietoihin ja ympäristömerkkeihin 
kuluttajien aseman vahvistamiseksi; 
kehottaa eurooppalaisia standardointielimiä 
integroimaan resurssitehokkuutta koskevan 
kysymyksen standardien laadintaan;

9. kehottaa komissiota laajentamaan 
ekologisen muotoilun välineitä raaka-
aineiden alalle, työskentelemään 
standardointielinten kanssa, arvioimaan 
tuotteiden resurssitehokkuutta koskevan 
top runner -ohjelman toteutettavuutta, 
vahvistamaan erityisesti pk-yrityksille 
suunnattuja resurssitehokkuutta koskevia 
neuvontapalveluja esimerkiksi 
vahvistamalla tällaisia ohjelmia 
Euroopan kilpailukyvyn ja innovoinnin 
toimeenpanovirastossa (EACI); kehottaa 
komissiota tukemaan pk-yrityksiä tällä 
alalla muun muassa käynnistämällä 
tiedotuskampanjoita, edistämällä 
parhaiden käytäntöjen jakamista 
jäsenvaltioiden välillä, tarjoamalla pääsy 
asianomaiseen tutkimukseen tutkimuksen 
seitsemännen puiteohjelman ja EU:n 
tulevien tutkimusohjelmien puitteissa;
kehottaa yrityksiä joko hyödyntämään 
ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmää (EMAS) tai ISO-
standardeja; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että 
julkisia hankintoja käytetään 
resurssitehokkaiden tuotteiden ja 
sekundaarisia raaka-aineita hyödyntävien 
tuotteiden edistämiseen sekä 
varmistamaan järkevän ja avoimen 
kierrätyksen tuotteiden elinkaaren 
lopussa; panee merkille, että 
kierrätyksessä on tärkeää paitsi määrä 
myös laatu; korostaa tästä syystä, että 
kierrätystä tukeva tuotesuunnittelu on 
tärkeää; painottaa, että on tärkeää 
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sisällyttää resurssien käyttö tuotetietoihin 
ja ympäristömerkkeihin kuluttajien aseman 
vahvistamiseksi; kehottaa eurooppalaisia 
standardointielimiä integroimaan 
resurssitehokkuutta koskevan kysymyksen 
standardien laadintaan;

Or. en

Tarkistus 105
Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota laajentamaan 
ekologisen muotoilun välineitä raaka-
aineiden alalle, työskentelemään 
standardointielinten kanssa, arvioimaan 
tuotteiden resurssitehokkuutta koskevan 
top runner -ohjelman toteutettavuutta, 
vahvistamaan erityisesti pk-yrityksille 
suunnattuja resurssitehokkuutta koskevia 
neuvontapalveluja ja kehottaa yrityksiä 
hyödyntämään ympäristöasioiden hallinta-
ja auditointijärjestelmää (EMAS); kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan 
siitä, että julkisia hankintoja käytetään 
resurssitehokkaiden tuotteiden ja 
sekundaarisia raaka-aineita hyödyntävien 
tuotteiden edistämiseen; korostaa, että on 
tärkeää sisällyttää resurssien käyttö 
tuotetietoihin ja ympäristömerkkeihin 
kuluttajien aseman vahvistamiseksi; 
kehottaa eurooppalaisia standardointielimiä 
integroimaan resurssitehokkuutta koskevan 
kysymyksen standardien laadintaan;

9. kehottaa komissiota laajentamaan 
ekologisen muotoilun välineitä raaka-
aineiden alalle, työskentelemään 
standardointielinten kanssa, arvioimaan 
tuotteiden resurssitehokkuutta koskevan 
top runner -ohjelman toteutettavuutta, 
vahvistamaan erityisesti pk-yrityksille 
suunnattuja resurssitehokkuutta koskevia 
neuvontapalveluja ja kehottaa yrityksiä 
hyödyntämään ympäristöasioiden hallinta-
ja auditointijärjestelmää (EMAS); kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan 
siitä, että julkisia hankintoja käytetään 
resurssitehokkaiden tuotteiden ja 
sekundaarisia raaka-aineita hyödyntävien 
tuotteiden edistämiseen; korostaa, että on 
tärkeää sisällyttää resurssien käyttö 
tuotetietoihin ja ympäristömerkkeihin 
kuluttajien aseman vahvistamiseksi; 
kehottaa eurooppalaisia standardointielimiä 
integroimaan resurssitehokkuutta koskevan 
kysymyksen standardien laadintaan; vaatii 
komissiota käynnistämään raaka-
aineiden hierarkiasta tutkimuksen, jonka 
pohjalta määritetään toimitusketjut ja 
raaka-aineiden käyttö niiden korkeimman 
lisäarvon mukaisesti talouden, ympäristön 
ja yhteiskunnan näkökulmasta 
katsottuna;
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Or. en

Tarkistus 106
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota laajentamaan 
ekologisen muotoilun välineitä raaka-
aineiden alalle, työskentelemään 
standardointielinten kanssa, arvioimaan 
tuotteiden resurssitehokkuutta koskevan 
top runner -ohjelman toteutettavuutta, 
vahvistamaan erityisesti pk-yrityksille 
suunnattuja resurssitehokkuutta koskevia 
neuvontapalveluja ja kehottaa yrityksiä 
hyödyntämään ympäristöasioiden hallinta-
ja auditointijärjestelmää (EMAS); kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan 
siitä, että julkisia hankintoja käytetään 
resurssitehokkaiden tuotteiden ja 
sekundaarisia raaka-aineita hyödyntävien 
tuotteiden edistämiseen; korostaa, että on 
tärkeää sisällyttää resurssien käyttö 
tuotetietoihin ja ympäristömerkkeihin 
kuluttajien aseman vahvistamiseksi; 
kehottaa eurooppalaisia standardointielimiä 
integroimaan resurssitehokkuutta koskevan 
kysymyksen standardien laadintaan;

9. kehottaa komissiota arvioimaan 
mahdollisuutta ottaa käyttöön uusia 
välineitä tuotteiden raaka-aineiden 
valvomiseksi, vahvistamaan erityisesti pk-
yrityksille suunnattuja resurssitehokkuutta 
koskevia neuvontapalveluja ja kehottaa 
yrityksiä hyödyntämään ympäristöasioiden 
hallinta- ja auditointijärjestelmää (EMAS); 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
huolehtimaan siitä, että julkisia hankintoja 
käytetään resurssitehokkaiden tuotteiden ja 
sekundaarisia raaka-aineita hyödyntävien 
tuotteiden edistämiseen; korostaa, että on 
tärkeää sisällyttää resurssien käyttö 
tuotetietoihin ja ympäristömerkkeihin 
kuluttajien aseman vahvistamiseksi; 
kehottaa eurooppalaisia standardointielimiä 
integroimaan resurssitehokkuutta koskevan 
kysymyksen standardien laadintaan;

Or. en

Tarkistus 107
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota laajentamaan
ekologisen muotoilun välineitä raaka-

9. kehottaa komissiota tarkistamaan, 
olisiko tarkoituksenmukaista laajentaa 
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aineiden alalle, työskentelemään
standardointielinten kanssa, arvioimaan
tuotteiden resurssitehokkuutta koskevan 
top runner -ohjelman toteutettavuutta, 
vahvistamaan erityisesti pk-yrityksille 
suunnattuja resurssitehokkuutta koskevia 
neuvontapalveluja ja kehottaa yrityksiä 
hyödyntämään ympäristöasioiden hallinta-
ja auditointijärjestelmää (EMAS); kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan 
siitä, että julkisia hankintoja käytetään 
resurssitehokkaiden tuotteiden ja 
sekundaarisia raaka-aineita hyödyntävien 
tuotteiden edistämiseen; korostaa, että on 
tärkeää sisällyttää resurssien käyttö 
tuotetietoihin ja ympäristömerkkeihin 
kuluttajien aseman vahvistamiseksi; 
kehottaa eurooppalaisia standardointielimiä 
integroimaan resurssitehokkuutta koskevan 
kysymyksen standardien laadintaan;

ekologisen muotoilun välineitä raaka-
aineiden alalle, työskennellä
standardointielinten kanssa, arvioida
tuotteiden resurssitehokkuutta koskevan 
top runner -ohjelman toteutettavuutta, 
vahvistaa erityisesti pk-yrityksille 
suunnattuja resurssitehokkuutta koskevia 
neuvontapalveluja ja kehottaa yrityksiä 
hyödyntämään ympäristöasioiden hallinta-
ja auditointijärjestelmää (EMAS); kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan 
siitä, että julkisia hankintoja käytetään 
resurssitehokkaiden tuotteiden ja 
sekundaarisia raaka-aineita hyödyntävien 
tuotteiden edistämiseen; korostaa, että on 
tärkeää sisällyttää resurssien käyttö 
tuotetietoihin ja ympäristömerkkeihin 
kuluttajien aseman vahvistamiseksi; 
kehottaa eurooppalaisia standardointielimiä 
integroimaan resurssitehokkuutta koskevan 
kysymyksen standardien laadintaan;

Or. de

Tarkistus 108
Francesco De Angelis

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota laajentamaan 
ekologisen muotoilun välineitä raaka-
aineiden alalle, työskentelemään 
standardointielinten kanssa, arvioimaan 
tuotteiden resurssitehokkuutta koskevan 
top runner -ohjelman toteutettavuutta, 
vahvistamaan erityisesti pk-yrityksille 
suunnattuja resurssitehokkuutta koskevia 
neuvontapalveluja ja kehottaa yrityksiä 
hyödyntämään ympäristöasioiden hallinta-
ja auditointijärjestelmää (EMAS); kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan 
siitä, että julkisia hankintoja käytetään 
resurssitehokkaiden tuotteiden ja 

9. kehottaa komissiota laajentamaan 
ekologisen muotoilun välineitä raaka-
aineiden alalle, työskentelemään 
standardointielinten kanssa, arvioimaan 
tuotteiden resurssitehokkuutta koskevan 
top runner -ohjelman toteutettavuutta, 
vahvistamaan erityisesti mikroyrityksille 
sekä pienille ja keskisuurille yrityksille 
suunnattuja resurssitehokkuutta koskevia 
neuvontapalveluja ja kehottaa yrityksiä 
hyödyntämään ympäristöasioiden hallinta-
ja auditointijärjestelmää (EMAS); kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan 
siitä, että julkisia hankintoja käytetään 
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sekundaarisia raaka-aineita hyödyntävien 
tuotteiden edistämiseen; korostaa, että on 
tärkeää sisällyttää resurssien käyttö 
tuotetietoihin ja ympäristömerkkeihin 
kuluttajien aseman vahvistamiseksi; 
kehottaa eurooppalaisia standardointielimiä 
integroimaan resurssitehokkuutta koskevan 
kysymyksen standardien laadintaan;

resurssitehokkaiden tuotteiden ja 
sekundaarisia raaka-aineita hyödyntävien 
tuotteiden edistämiseen; korostaa, että on 
tärkeää sisällyttää resurssien käyttö 
tuotetietoihin ja ympäristömerkkeihin 
kuluttajien aseman vahvistamiseksi; 
kehottaa eurooppalaisia standardointielimiä 
integroimaan resurssitehokkuutta koskevan 
kysymyksen standardien laadintaan;

Or. it

Tarkistus 109
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa komissiota tarkistamaan, 
miten ekologista suunnittelua koskevaa 
direktiiviä, romuajoneuvoja koskevaa 
direktiiviä, sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta annettua 
direktiiviä sekä käytetyistä paristoista 
annettua direktiiviä voitaisiin muuttaa 
paitsi kierrätyksen lisäämiseksi yleisesti, 
myös arvokkaiden raaka-aineiden 
kierrätyksen lisäämiseksi, mukaan lukien 
maametallit, esimerkiksi nykyistä 
täsmällisempien purkamisvaatimusten 
avulla, ja ehdottamaan muutoksia näihin 
säädöksiin sen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 110
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. korostaa, että harvinaisia 
maametalleja käytetään näyttöjen, 
matkapuhelimien ja muiden yleisten 
käyttölaitteiden valmistuksessa ja että ne 
ovat välttämättömiä kestomagneettien 
tuotannossa, joita käytetään 
tuulivoimaloiden turbiineissa, 
sähköajoneuvoissa, henkilöautojen 
katalysaattoreissa, sähköpiireissä, 
optisissa kuiduissa ja korkeiden 
lämpötilojen suprajohteissa, ja ne ovat 
siten välttämättömiä Euroopan unionin 
taloudelle, että siitä tulee ekotehokas 
talous;

Or. ro

Tarkistus 111
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille kierrätyksen 
myötävaikutuksen kasvihuonekaasujen 
vähentämiseen; kehottaa komissiota 
käynnistämään perusteellisen EU:n 
materiaalivirta-analyysin erityisesti 
jätevirtojen määrittämiseksi;

10. panee merkille uudelleenkäytön ja 
kierrätyksen myötävaikutuksen 
kasvihuonekaasujen vähentämiseen; 
kehottaa komissiota käynnistämään 
perusteellisen EU:n materiaalivirta-
analyysin erityisesti jätevirtojen 
määrittämiseksi; kehottaa komissiota 
tekemään ehdotuksen 
etenemissuunnitelmasta jäteasioiden 
täytäntöönpanoviraston ja erityisen 
eurooppalaisen elimen perustamiseksi 
välittömien tarkastusten toteuttamista 
varten; kehottaa komissiota 
yhdenmukaistamaan kierrätysstandardeja 
ja lainsäädäntöä; kehottaa jäsenvaltioiden 
teollisuusjärjestöjä aktiivisesti edistämään 
kierrätystä jäsentensä keskuudessa ja 
helpottamaan tutkimuslaitosten ja muiden 
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alojen kanssa tehtävää yhteistyötä; 
huomauttaa, että on tärkeää erottaa 
tuotetun jätteen määrä 
valmistustuotannon lisääntymisestä;

Or. en

Tarkistus 112
Jan Březina

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille kierrätyksen 
myötävaikutuksen kasvihuonekaasujen 
vähentämiseen; kehottaa komissiota 
käynnistämään perusteellisen EU:n 
materiaalivirta-analyysin erityisesti 
jätevirtojen määrittämiseksi;

10. panee merkille, miten kierrätys voi 
myötävaikuttaa kasvihuonekaasujen 
vähentämiseen; panee merkille, että 
monilla aloilla on jo kattava 
kierrätyslainsäädäntökehys, joka on 
johtanut suuriin kierrätysmääriin; tästä 
syystä kehottaa komissiota käynnistämään 
kierrätyssektorin perusteellisen 
alakohtaisen analyysin sen arvioimiseksi, 
voidaanko ryhtyä kustannustehokkaisiin 
lisätoimiin ja samalla ottaa huomioon 
ympäristövaikutus; kehottaa komissiota 
lisäksi varmistamaan voimassa olevan 
lainsäädännön asianmukaisen 
täytäntöönpanon;

Or. en

Tarkistus 113
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille kierrätyksen 
myötävaikutuksen kasvihuonekaasujen 
vähentämiseen; kehottaa komissiota 

10. panee merkille kierrätyksen ja 
uudelleenkäytön myötävaikutuksen 
kasvihuonekaasujen vähentämiseen; 
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käynnistämään perusteellisen EU:n 
materiaalivirta-analyysin erityisesti 
jätevirtojen määrittämiseksi;

kehottaa komissiota käynnistämään 
perusteellisen EU:n materiaalivirta-
analyysin; katsoo, että perimmäisenä 
tarkoituksena on raaka-aineiden käytön 
tekeminen kestäväksi ja yleisen 
toimitusvarmuuden luominen; katsoo, 
että analyysin lähtökohtana olisi oltava 
materiaalin elinkaaren (louhinta, 
tuotanto, kulutus, jätevaihe) 
elinkaarianalyysi; uskoo, että tietopohja 
auttaisi teollisuutta, poliitikkoja ja 
yhteiskuntaa laajasti ottaen edistymään 
eurooppalaisen yhteiskunnan 
muuttamisessa nykyistä kestävämmäksi;

Or. en

Tarkistus 114
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille kierrätyksen 
myötävaikutuksen kasvihuonekaasujen 
vähentämiseen; kehottaa komissiota 
käynnistämään perusteellisen EU:n 
materiaalivirta-analyysin erityisesti 
jätevirtojen määrittämiseksi;

10. panee merkille, miten kierrätys voi 
myötävaikuttaa kasvihuonekaasujen 
vähentämiseen; panee merkille, että 
monilla aloilla on jo kattava 
kierrätyslainsäädäntökehys, joka on 
johtanut suuriin kierrätysmääriin; tästä 
syystä kehottaa komissiota käynnistämään 
kierrätyssektorin perusteellisen 
alakohtaisen analyysin sen arvioimiseksi, 
voidaanko ryhtyä kustannustehokkaisiin 
lisätoimiin ja samalla ottaa huomioon 
ympäristövaikutukset; kehottaa 
komissiota lisäksi varmistamaan voimassa 
olevan lainsäädännön asianmukaisen 
täytäntöönpanon;

Or. en



PE462.749v01-00 60/84 AM\863329FI.doc

FI

Tarkistus 115
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille kierrätyksen 
myötävaikutuksen kasvihuonekaasujen 
vähentämiseen; kehottaa komissiota 
käynnistämään perusteellisen EU:n 
materiaalivirta-analyysin erityisesti
jätevirtojen määrittämiseksi;

10. panee merkille kierrätyksen 
myötävaikutuksen kasvihuonekaasujen 
vähentämiseen; kehottaa komissiota 
käynnistämään kierrätyssektorin
perusteellisen alakohtaisen analyysin
tehokkuuden ja materiaalien 
talteenottoprosessin kestävyyden 
maksimoimiseksi;

Or. en

Tarkistus 116
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille kierrätyksen 
myötävaikutuksen kasvihuonekaasujen 
vähentämiseen; kehottaa komissiota 
käynnistämään perusteellisen EU:n 
materiaalivirta-analyysin erityisesti 
jätevirtojen määrittämiseksi;

10. panee merkille kierrätyksen 
myötävaikutuksen kasvihuonekaasujen 
vähentämiseen; kehottaa komissiota 
käynnistämään perusteellisen EU:n 
materiaalivirta-analyysin erityisesti 
jätevirtojen määrittämiseksi; kehottaa 
komissiota lisäämään raaka-aineiden 
kierrätystä;

Or. en

Tarkistus 117
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille kierrätyksen 
myötävaikutuksen kasvihuonekaasujen 
vähentämiseen; kehottaa komissiota
käynnistämään perusteellisen EU:n 
materiaalivirta-analyysin erityisesti 
jätevirtojen määrittämiseksi;

10. panee merkille kierrätyksen 
myötävaikutuksen kasvihuonekaasujen 
vähentämiseen; kehottaa komissiota 
käynnistämään perusteellisen EU:n 
materiaalivirta-analyysin erityisesti 
ensisijaisten kierrätysjätevirtojen 
määrittämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 118
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. katsoo, että raaka-aineiden käyttö 
muodostaa huomattavan 
kasvihuonekaasupäästötuotannon 
lähteen, ja tästä syystä on tärkeää 
tehostaa resurssien käyttöä; kehottaa 
komissiota vahvistamaan 
kierrätystalouden lainsäädäntökehystä 
siten, että materiaalisyklit ovat suljettuja 
eikä mitään mene hukkaan;

Or. en

Tarkistus 119
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa investointien tarvetta 
raaka-aineiden ja harvinaisten 
maametallien kierrätykseen, koska 
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kaivosalalla, jalostuksella ja harvinaisten 
maametallien  kierrätyksellä on vakavia 
ympäristöseurauksia, ellei niitä hoideta 
kunnolla;

Or. ro

Tarkistus 120
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. panee merkille, että on tärkeää luoda 
kierrätystä koskevia teollisia synergioita ja 
auttaa yrityksiä saamaan selville, kuinka 
niiden energia-, jäte- ja sivutuotteet voivat 
toimia muiden resursseina; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita edistämään 
sellaisia lähestymistapoja kuin se, jonka 
Yhdistynyt kuningaskunta on omaksunut 
teollisen symbioosin ohjelmansa 
(National Industrial Symbiosis 
Programme) yhteydessä; 

11. panee merkille, että on tärkeää luoda 
kierrätystä koskevia teollisia synergioita ja 
auttaa yrityksiä arvioimaan, kuinka niiden 
energia-, jäte- ja sivutuotteet voivat toimia 
muiden resursseina; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään parhaiden 
käytäntöjen tunnistamista ja niiden 
levittämistä edelleen; 

Or. en

Tarkistus 121
Francesco De Angelis

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. panee merkille, että on tärkeää luoda 
kierrätystä koskevia teollisia synergioita ja 
auttaa yrityksiä saamaan selville, kuinka 
niiden energia-, jäte- ja sivutuotteet voivat 
toimia muiden resursseina; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita edistämään 
sellaisia lähestymistapoja kuin se, jonka 

11. panee merkille, että on tärkeää luoda 
kierrätystä koskevia teollisia synergioita ja 
auttaa yrityksiä saamaan selville, kuinka 
niiden alikäyttämä energia sekä jäte- ja 
sivutuotteet voivat toimia muiden 
resursseina; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään sellaisia 



AM\863329FI.doc 63/84 PE462.749v01-00

FI

Yhdistynyt kuningaskunta on omaksunut 
teollisen symbioosin ohjelmansa (National 
Industrial Symbiosis Programme) 
yhteydessä; 

lähestymistapoja kuin se, jonka Yhdistynyt 
kuningaskunta on omaksunut teollisen 
symbioosin ohjelmansa (National 
Industrial Symbiosis Programme) 
yhteydessä; 

Or. it

Tarkistus 122
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. panee merkille, että on tärkeää luoda 
kierrätystä koskevia teollisia synergioita ja 
auttaa yrityksiä saamaan selville, kuinka 
niiden energia-, jäte- ja sivutuotteet voivat 
toimia muiden resursseina; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita edistämään 
sellaisia lähestymistapoja kuin se, jonka 
Yhdistynyt kuningaskunta on omaksunut 
teollisen symbioosin ohjelmansa (National 
Industrial Symbiosis Programme) 
yhteydessä; 

11. panee merkille, että on tärkeää luoda 
kierrätystä koskevia teollisia synergioita ja 
auttaa yrityksiä saamaan selville, kuinka 
niiden jäte- ja sivutuotteet voivat toimia 
muiden resursseina; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään sellaisia 
lähestymistapoja kuin se, jonka Yhdistynyt 
kuningaskunta on omaksunut teollisen 
symbioosin ohjelmansa (National 
Industrial Symbiosis Programme) 
yhteydessä; 

Or. en

Tarkistus 123
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kannustaa kehittämään puujätteen 
hyödyntämistä energialähteenä, jotta 
riippuvuutta raaka-aineista voidaan 
vähentää, sekä hillitsemään myös puuta 
perinteisesti käyttävien alojen 
(huonekalujen ja kuormalavojen 
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valmistus jne.) ja vihreän energian alojen 
välistä kilpailua; puuta on nimittäin 
järkevämpää käyttää 
energiantuotannossa silloin, kun se on 
elinkaarensa päässä;

Or. fr

Tarkistus 124
Ioan Enciu

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota tutkimaan, 
voitaisiinko suljettuja kaatopaikkoja avata 
uudelleen mahdollisen romumateriaalin 
kierrättämiseksi parhaalla käytettävissä 
olevalla tekniikalla, ja myös tutkimaan 
jäljellä olevia kaivos- ja 
metallurgiajätteiden kaatopaikkoja, 
saattamaan EU:n kaivosjätealueiden 
tietokannan valmiiksi vuoteen 2012 
mennessä ja panemaan 
kaivosjätedirektiivin täytäntöön, 
varmistamaan, että tämä jäte käsitellään 
parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla, 
ja edistämään rakennusten elinkaaren 
hallintajärjestelmiä rakentamisessa 
käytettyjen materiaalien kierrätettävyyden 
varmistamiseksi;

12. kehottaa komissiota tutkimaan, 
voitaisiinko suljettuja kaatopaikkoja avata 
uudelleen mahdollisen romumateriaalin 
kierrättämiseksi parhaalla käytettävissä 
olevalla tekniikalla; katsoo, että tämä 
johtaisi raaka-aineiden lisääntyneeseen 
saatavuuteen Euroopassa ja loisi paljon 
tarvittua työllisyyttä kaikkialle Euroopan 
unioniin; kehottaa komissiota myös 
tutkimaan jäljellä olevia kaivos- ja 
metallurgiajätteiden kaatopaikkoja, 
saattamaan EU:n kaivosjätealueiden 
tietokannan valmiiksi vuoteen 2012 
mennessä ja panemaan 
kaivosjätedirektiivin täytäntöön, 
varmistamaan, että tämä jäte käsitellään 
parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla, 
ja edistämään rakennusten elinkaaren 
hallintajärjestelmiä rakentamisessa 
käytettyjen materiaalien kierrätettävyyden 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 125
Herbert Reul
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Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota tutkimaan, 
voitaisiinko suljettuja kaatopaikkoja avata 
uudelleen mahdollisen romumateriaalin 
kierrättämiseksi parhaalla käytettävissä 
olevalla tekniikalla, ja myös tutkimaan 
jäljellä olevia kaivos- ja 
metallurgiajätteiden kaatopaikkoja, 
saattamaan EU:n kaivosjätealueiden 
tietokannan valmiiksi vuoteen 2012 
mennessä ja panemaan 
kaivosjätedirektiivin täytäntöön, 
varmistamaan, että tämä jäte käsitellään 
parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla, 
ja edistämään rakennusten elinkaaren 
hallintajärjestelmiä rakentamisessa 
käytettyjen materiaalien kierrätettävyyden 
varmistamiseksi;

12. kehottaa komissiota ottamaan 
asteittain käyttöön yleisen 
kaatopaikkakiellon kaikkialla Euroopan 
unionissa; kehottaa komissiota tutkimaan, 
voitaisiinko suljettuja kaatopaikkoja avata 
uudelleen mahdollisen romumateriaalin 
kierrättämiseksi parhaalla käytettävissä 
olevalla tekniikalla, ja myös tutkimaan 
jäljellä olevia kaivos- ja 
metallurgiajätteiden kaatopaikkoja, 
saattamaan EU:n kaivosjätealueiden 
tietokannan valmiiksi vuoteen 2012 
mennessä ja panemaan 
kaivosjätedirektiivin täytäntöön, 
varmistamaan, että tämä jäte käsitellään 
parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla, 
ja edistämään rakennusten elinkaaren 
hallintajärjestelmiä rakentamisessa 
käytettyjen materiaalien kierrätettävyyden 
varmistamiseksi;

Or. de

Tarkistus 126
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota tutkimaan, 
voitaisiinko suljettuja kaatopaikkoja avata 
uudelleen mahdollisen romumateriaalin 
kierrättämiseksi parhaalla käytettävissä 
olevalla tekniikalla, ja myös tutkimaan 
jäljellä olevia kaivos- ja 
metallurgiajätteiden kaatopaikkoja, 
saattamaan EU:n kaivosjätealueiden 
tietokannan valmiiksi vuoteen 2012 
mennessä ja panemaan 

12. kehottaa komissiota tutkimaan, 
voitaisiinko suljettuja kaatopaikkoja avata 
uudelleen mahdollisen romumateriaalin 
kierrättämiseksi parhaalla käytettävissä 
olevalla tekniikalla ja toteuttamaan tätä 
ennen riippumattoman 
vaikutustenarvioinnin ja kustannus-
hyötyanalyysin, ja myös tutkimaan jäljellä 
olevia kaivos- ja metallurgiajätteiden 
kaatopaikkoja, saattamaan EU:n 
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kaivosjätedirektiivin täytäntöön, 
varmistamaan, että tämä jäte käsitellään 
parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla, 
ja edistämään rakennusten elinkaaren 
hallintajärjestelmiä rakentamisessa 
käytettyjen materiaalien kierrätettävyyden 
varmistamiseksi;

kaivosjätealueiden tietokannan valmiiksi 
vuoteen 2012 mennessä ja panemaan 
kaivosjätedirektiivin täytäntöön, 
varmistamaan, että tämä jäte käsitellään 
parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla, 
ja edistämään rakennusten elinkaaren 
hallintajärjestelmiä rakentamisessa 
käytettyjen materiaalien kierrätettävyyden 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 127
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota tutkimaan, 
voitaisiinko suljettuja kaatopaikkoja avata 
uudelleen mahdollisen romumateriaalin 
kierrättämiseksi parhaalla käytettävissä 
olevalla tekniikalla, ja myös tutkimaan 
jäljellä olevia kaivos- ja 
metallurgiajätteiden kaatopaikkoja, 
saattamaan EU:n kaivosjätealueiden 
tietokannan valmiiksi vuoteen 2012 
mennessä ja panemaan 
kaivosjätedirektiivin täytäntöön, 
varmistamaan, että tämä jäte käsitellään 
parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla, 
ja edistämään rakennusten elinkaaren 
hallintajärjestelmiä rakentamisessa
käytettyjen materiaalien kierrätettävyyden 
varmistamiseksi;

12. kehottaa komissiota tutkimaan, 
voitaisiinko suljettuja kaatopaikkoja avata 
uudelleen mahdollisen romumateriaalin 
kierrättämiseksi parhaalla käytettävissä 
olevalla tekniikalla, ja myös tutkimaan 
jäljellä olevia kaivos- ja 
metallurgiajätteiden kaatopaikkoja, 
saattamaan EU:n kaivosjätealueiden 
tietokannan valmiiksi vuoteen 2012 
mennessä ja panemaan 
kaivosjätedirektiivin täytäntöön, 
varmistamaan, että tämä jäte käsitellään 
parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla, 
ja edistämään rakennusten elinkaaren 
hallintajärjestelmiä;

Or. en

Tarkistus 128
Gaston Franco
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Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota tutkimaan, 
voitaisiinko suljettuja kaatopaikkoja avata 
uudelleen mahdollisen romumateriaalin 
kierrättämiseksi parhaalla käytettävissä 
olevalla tekniikalla, ja myös tutkimaan 
jäljellä olevia kaivos- ja 
metallurgiajätteiden kaatopaikkoja, 
saattamaan EU:n kaivosjätealueiden 
tietokannan valmiiksi vuoteen 2012 
mennessä ja panemaan 
kaivosjätedirektiivin täytäntöön, 
varmistamaan, että tämä jäte käsitellään 
parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla, 
ja edistämään rakennusten elinkaaren 
hallintajärjestelmiä rakentamisessa 
käytettyjen materiaalien kierrätettävyyden 
varmistamiseksi; 

12. kehottaa komissiota tutkimaan, olisiko
suljettuja kaatopaikkoja järkevää avata 
uudelleen mahdollisen romumateriaalin 
kierrättämiseksi parhaalla käytettävissä 
olevalla tekniikalla, ja myös tutkimaan 
jäljellä olevia kaivos- ja 
metallurgiajätteiden kaatopaikkoja, 
saattamaan EU:n kaivosjätealueiden 
tietokannan valmiiksi vuoteen 2012 
mennessä ja panemaan 
kaivosjätedirektiivin täytäntöön, 
varmistamaan, että tämä jäte käsitellään 
parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla, 
ja edistämään rakennusten elinkaaren 
hallintajärjestelmiä rakentamisessa 
käytettyjen materiaalien kierrätettävyyden 
varmistamiseksi; 

Or. fr

Tarkistus 129
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kehottaa komissiota tutkimaan ja 
edistämään kaupunkialueiden 
kaivostoimintahankkeita, sillä 
kaupunkien kaivosesiintymät saattavat 
olla paljon suurempia kuin ensisijaisten 
malmilouhosten esiintymät, ja suuri osa 
arvokkaista toissijaisista raaka-aineista 
voidaan erotella, käyttää uudelleen ja 
kierrättää;

Or. en
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Tarkistus 130
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
12 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 b. kehottaa komissiota antamaan 
kannustusta ja investoimaan sellaisiin 
yhteiskunnallista muutosta edistäviin 
hankkeisiin, jotka vähentävät raaka-
aineiden käyttöä ja lisäävät materiaalien 
viisasta käyttöä ja uudelleenkäyttöä 
kuluttajien keskuudessa;

Or. en

Tarkistus 131
Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää komissiota arvioimaan, miten 
Euroopan investointipankki (EIP) voi 
auttaa vähentämään läpimurtoteknologiaa 
edustaviin kierrätyslaitoksiin tehtäviin 
investointeihin liittyviä taloudellisia 
riskejä;

14. pyytää komissiota arvioimaan, miten 
Euroopan investointipankki (EIP) voi 
auttaa vähentämään läpimurtoteknologiaa 
edustaviin kierrätyslaitoksiin tehtäviin 
investointeihin liittyviä taloudellisia riskejä 
ja investoimaan aloitteisiin, joissa 
yritykset työskentelevät yhdessä 
elinkaaren kiertokulun sulkemiseksi;

Or. en

Tarkistus 132
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää komissiota arvioimaan, miten 
Euroopan investointipankki (EIP) voi 
auttaa vähentämään läpimurtoteknologiaa 
edustaviin kierrätyslaitoksiin tehtäviin 
investointeihin liittyviä taloudellisia 
riskejä;

14. pyytää komissiota arvioimaan, miten 
Euroopan investointipankki (EIP) voi 
auttaa takaamaan uusien hankkeiden 
tehokkuuden ja kestävyyden ja 
vähentämään läpimurtoteknologiaa 
edustaviin kierrätyslaitoksiin tehtäviin 
investointeihin liittyviä taloudellisia 
riskejä;

Or. en

Tarkistus 133
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota kehittämään 
taloudellisia kannustimia nykyisin 
epätaloudellisten kriittisten raaka-aineiden, 
muun muassa harvinaisten maametallien, 
kierrättämiseen, tutkimaan miten 
kierrätysmateriaalien markkinoita 
voidaan tukea muun muassa 
kierrätysmateriaalien vihreillä 
sertifikaateilla, ekologista muotoilua 
koskevilla vaatimuksilla ja 
verokannustimilla sekä varmistamaan, että 
myös koheesiopolitiikalla ja talousarvioilla 
myötävaikutetaan resurssitehokkuuden ja 
kierrätyksen edistämiseen

15. kehottaa komissiota kehittämään 
taloudellisia kannustimia nykyisin 
epätaloudellisten kriittisten raaka-aineiden, 
muun muassa harvinaisten maametallien, 
kierrättämiseen sekä varmistamaan, että 
myös koheesiopolitiikalla ja talousarvioilla 
myötävaikutetaan resurssitehokkuuden ja 
kierrätyksen edistämiseen;

Or. de

Tarkistus 134
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
15 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota kehittämään 
taloudellisia kannustimia nykyisin 
epätaloudellisten kriittisten raaka-aineiden, 
muun muassa harvinaisten maametallien, 
kierrättämiseen, tutkimaan miten 
kierrätysmateriaalien markkinoita voidaan 
tukea muun muassa kierrätysmateriaalien 
vihreillä sertifikaateilla, ekologista 
muotoilua koskevilla vaatimuksilla ja 
verokannustimilla sekä varmistamaan, että 
myös koheesiopolitiikalla ja talousarvioilla 
myötävaikutetaan resurssitehokkuuden ja 
kierrätyksen edistämiseen; 

15. kehottaa komissiota kehittämään 
taloudellisia kannustimia nykyisin 
epätaloudellisten kriittisten raaka-aineiden, 
muun muassa harvinaisten maametallien, 
kierrättämiseen, tutkimaan miten 
kierrätysmateriaalien markkinoita voidaan 
mahdollisesti tukea perusteellisen 
vaikutustenarvioinnin jälkeen 
kierrätysmateriaalien vihreillä 
sertifikaateilla, ekologista muotoilua 
koskevilla vaatimuksilla ja 
verokannustimilla sekä varmistamaan, että 
myös koheesiopolitiikalla ja talousarvioilla 
myötävaikutetaan resurssitehokkuuden ja 
kierrätyksen edistämiseen; 

Or. fr

Tarkistus 135
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota kehittämään 
taloudellisia kannustimia nykyisin 
epätaloudellisten kriittisten raaka-
aineiden, muun muassa harvinaisten 
maametallien, kierrättämiseen, tutkimaan 
miten kierrätysmateriaalien markkinoita 
voidaan tukea muun muassa 
kierrätysmateriaalien vihreillä 
sertifikaateilla, ekologista muotoilua 
koskevilla vaatimuksilla ja 
verokannustimilla sekä varmistamaan, että 
myös koheesiopolitiikalla ja talousarvioilla 
myötävaikutetaan resurssitehokkuuden ja 
kierrätyksen edistämiseen;

15. kehottaa komissiota esittelemään 
tutkimuksen saatavilla olevista ja 
tehokkaista taloudellisista kannustimista 
kierrätystä varten, tutkimaan miten 
kierrätysmateriaalien markkinoita voidaan 
tukea muun muassa kierrätysmateriaalien 
vihreillä sertifikaateilla, ekologista 
muotoilua koskevilla vaatimuksilla sekä 
varmistamaan, että myös 
koheesiopolitiikalla ja talousarvioilla 
myötävaikutetaan resurssitehokkuuden ja 
kierrätyksen edistämiseen;

Or. en
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Tarkistus 136
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota kehittämään 
taloudellisia kannustimia nykyisin 
epätaloudellisten kriittisten raaka-
aineiden, muun muassa harvinaisten 
maametallien, kierrättämiseen, tutkimaan 
miten kierrätysmateriaalien markkinoita 
voidaan tukea muun muassa 
kierrätysmateriaalien vihreillä 
sertifikaateilla, ekologista muotoilua 
koskevilla vaatimuksilla ja 
verokannustimilla sekä varmistamaan, että 
myös koheesiopolitiikalla ja talousarvioilla 
myötävaikutetaan resurssitehokkuuden ja 
kierrätyksen edistämiseen;

15. kehottaa komissiota kehittämään 
taloudellisia kannustimia kierrättämiseen, 
tutkimaan miten kierrätysmateriaalien 
markkinoita voidaan tukea muun muassa 
kierrätysmateriaalien vihreillä 
sertifikaateilla, ekologista muotoilua 
koskevilla vaatimuksilla sekä 
varmistamaan, että myös 
koheesiopolitiikalla ja talousarvioilla 
myötävaikutetaan resurssitehokkuuden ja 
kierrätyksen edistämiseen;

Or. en

Tarkistus 137
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota kehittämään 
taloudellisia kannustimia nykyisin 
epätaloudellisten kriittisten raaka-
aineiden, muun muassa harvinaisten 
maametallien, kierrättämiseen, tutkimaan 
miten kierrätysmateriaalien markkinoita 
voidaan tukea muun muassa 
kierrätysmateriaalien vihreillä 
sertifikaateilla, ekologista muotoilua 
koskevilla vaatimuksilla ja 
verokannustimilla sekä varmistamaan, että 

15. kehottaa komissiota kehittämään 
taloudellisia kannustimia kierrättämiseen, 
tutkimaan miten kierrätysmateriaalien 
markkinoita voidaan tukea muun muassa 
kierrätysmateriaalien vihreillä 
sertifikaateilla, ekologista muotoilua 
koskevilla vaatimuksilla sekä 
varmistamaan, että myös 
koheesiopolitiikalla ja talousarvioilla 
myötävaikutetaan resurssitehokkuuden ja 
kierrätyksen edistämiseen;
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myös koheesiopolitiikalla ja talousarvioilla 
myötävaikutetaan resurssitehokkuuden ja 
kierrätyksen edistämiseen;

Or. en

Tarkistus 138
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota kehittämään 
taloudellisia kannustimia nykyisin 
epätaloudellisten kriittisten raaka-aineiden, 
muun muassa harvinaisten maametallien, 
kierrättämiseen, tutkimaan miten 
kierrätysmateriaalien markkinoita voidaan 
tukea muun muassa kierrätysmateriaalien 
vihreillä sertifikaateilla, ekologista 
muotoilua koskevilla vaatimuksilla ja 
verokannustimilla sekä varmistamaan, että 
myös koheesiopolitiikalla ja talousarvioilla 
myötävaikutetaan resurssitehokkuuden ja 
kierrätyksen edistämiseen;

15. kehottaa komissiota kehittämään 
taloudellisia kannustimia nykyisin 
epätaloudellisten kriittisten raaka-aineiden, 
muun muassa harvinaisten maametallien, 
kierrättämiseen, tutkimaan miten 
kierrätysmateriaalien markkinoita voidaan 
tukea muun muassa kierrätysmateriaalien 
vihreillä sertifikaateilla sekä varmistamaan, 
että myös koheesiopolitiikalla ja 
talousarvioilla myötävaikutetaan 
resurssitehokkuuden ja kierrätyksen 
edistämiseen;

Or. en

Tarkistus 139
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota kehittämään 
taloudellisia kannustimia nykyisin 
epätaloudellisten kriittisten raaka-aineiden, 
muun muassa harvinaisten maametallien, 
kierrättämiseen, tutkimaan miten 
kierrätysmateriaalien markkinoita voidaan 

15. kehottaa komissiota kehittämään 
taloudellisia kannustimia nykyisin 
epätaloudellisten kriittisten raaka-aineiden, 
muun muassa harvinaisten maametallien, 
kierrättämiseen, tutkimaan miten 
kierrätysmateriaalien markkinoita voidaan 
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tukea muun muassa kierrätysmateriaalien 
vihreillä sertifikaateilla, ekologista 
muotoilua koskevilla vaatimuksilla ja 
verokannustimilla sekä varmistamaan, että 
myös koheesiopolitiikalla ja talousarvioilla 
myötävaikutetaan resurssitehokkuuden ja 
kierrätyksen edistämiseen;

tukea kierrätysmateriaalien vapaaehtoisilla
sertifikaateilla, ekologista muotoilua 
koskevilla vaatimuksilla ja 
verokannustimilla sekä varmistamaan, että 
myös koheesiopolitiikalla ja talousarvioilla 
myötävaikutetaan resurssitehokkuuden ja 
kierrätyksen edistämiseen;

Or. en

Tarkistus 140
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota kehittämään 
taloudellisia kannustimia nykyisin 
epätaloudellisten kriittisten raaka-aineiden, 
muun muassa harvinaisten maametallien, 
kierrättämiseen, tutkimaan miten 
kierrätysmateriaalien markkinoita voidaan 
tukea muun muassa kierrätysmateriaalien 
vihreillä sertifikaateilla, ekologista 
muotoilua koskevilla vaatimuksilla ja 
verokannustimilla sekä varmistamaan, että 
myös koheesiopolitiikalla ja talousarvioilla 
myötävaikutetaan resurssitehokkuuden ja 
kierrätyksen edistämiseen;

15. kehottaa komissiota kehittämään 
tavoitteita ja taloudellisia kannustimia 
nykyisin epätaloudellisten kriittisten raaka-
aineiden, muun muassa harvinaisten 
maametallien, kierrättämiseen, tutkimaan 
miten kierrätysmateriaalien markkinoita 
voidaan tukea muun muassa 
kierrätysmateriaalien vihreillä 
sertifikaateilla, ekologista muotoilua 
koskevilla vaatimuksilla ja 
verokannustimilla sekä varmistamaan, että 
myös koheesiopolitiikalla ja talousarvioilla 
myötävaikutetaan resurssitehokkuuden ja 
kierrätyksen edistämiseen;

Or. en

Tarkistus 141
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa tarvetta torjua laitonta 16. korostaa tarvetta torjua laitonta 
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jätteensiirtoa ja perustaa kierrätyslaitosten 
globaali sertifiointijärjestelmä; panee 
merkille kansallisten tulliviranomaisten 
välisen yhteistyön tärkeyden; kehottaa 
komissiota tutkimaan, onko tarpeen 
perustaa kollektiivinen menetelmä, jolla 
viranomaisille tiedotetaan laittomista 
siirroista; pyytää komissiota tutkimaan 
laittomia jätevirtoja; pyytää komissiota 
edistämään sitä, että tulli-ilmoituksissa 
tehdään tehokkaasti ero uusien ja 
käytettyjen hyödykkeiden välillä, 
puuttumalla asiaan uudistetun 
tullikoodeksin täytäntöönpanomääräysten 
yhteydessä;

jätteensiirtoa lainsäädäntöä parantamalla 
ja sen täytäntöönpanoa tehostamalla ja 
kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään 
kiireisesti huomiota tähän tehtävään; 
korostaa tarvetta perustaa 
kierrätyslaitosten globaali 
sertifiointijärjestelmä; panee merkille 
kansallisten tulliviranomaisten välisen
yhteistyön tärkeyden; kehottaa komissiota 
tutkimaan, onko tarpeen perustaa 
kollektiivinen menetelmä, jolla 
viranomaisille tiedotetaan laittomista 
siirroista; pyytää komissiota tutkimaan 
laittomia jätevirtoja ja säännöllisesti 
tiedottamaan laittoman jäteviennin 
torjunnassa saavutetusta menestyksestä; 
pyytää komissiota edistämään sitä, että 
tulli-ilmoituksissa tehdään tehokkaasti ero 
uusien ja käytettyjen hyödykkeiden välillä, 
puuttumalla asiaan uudistetun 
tullikoodeksin täytäntöönpanomääräysten 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 142
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa tarvetta torjua laitonta 
jätteensiirtoa ja perustaa kierrätyslaitosten 
globaali sertifiointijärjestelmä; panee 
merkille kansallisten tulliviranomaisten 
välisen yhteistyön tärkeyden; kehottaa 
komissiota tutkimaan, onko tarpeen 
perustaa kollektiivinen menetelmä, jolla 
viranomaisille tiedotetaan laittomista 
siirroista; pyytää komissiota tutkimaan 
laittomia jätevirtoja; pyytää komissiota 
edistämään sitä, että tulli-ilmoituksissa 
tehdään tehokkaasti ero uusien ja 
käytettyjen hyödykkeiden välillä, 

16. korostaa tarvetta torjua sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta annetun 
direktiivin (2002/96) soveltamisalaan 
kuuluvan sähkölaiteromun laitonta siirtoa
ja perustaa kierrätyslaitosten globaali 
sertifiointijärjestelmä; panee merkille 
kansallisten tulliviranomaisten välisen 
yhteistyön tärkeyden; kehottaa komissiota 
tutkimaan, onko tarpeen perustaa 
kollektiivinen menetelmä, jolla 
viranomaisille tiedotetaan laittomista 
siirroista; pyytää komissiota tutkimaan 
laittomia jätevirtoja; pyytää komissiota 
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puuttumalla asiaan uudistetun 
tullikoodeksin täytäntöönpanomääräysten 
yhteydessä;

edistämään sitä, että tulli-ilmoituksissa 
tehdään tehokkaasti ero uusien ja 
käytettyjen hyödykkeiden välillä, 
puuttumalla asiaan uudistetun 
tullikoodeksin täytäntöönpanomääräysten 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 143
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa tarvetta torjua laitonta 
jätteensiirtoa ja perustaa kierrätyslaitosten 
globaali sertifiointijärjestelmä; panee 
merkille kansallisten tulliviranomaisten 
välisen yhteistyön tärkeyden; kehottaa 
komissiota tutkimaan, onko tarpeen 
perustaa kollektiivinen menetelmä, jolla 
viranomaisille tiedotetaan laittomista 
siirroista; pyytää komissiota tutkimaan 
laittomia jätevirtoja; pyytää komissiota 
edistämään sitä, että tulli-ilmoituksissa 
tehdään tehokkaasti ero uusien ja 
käytettyjen hyödykkeiden välillä, 
puuttumalla asiaan uudistetun 
tullikoodeksin täytäntöönpanomääräysten 
yhteydessä;

16. korostaa tarvetta torjua sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta annetun 
direktiivin (2002/96) soveltamisalaan 
kuuluvan sähkölaiteromun laitonta siirtoa
ja perustaa kierrätyslaitosten globaali 
sertifiointijärjestelmä; panee merkille 
kansallisten tulliviranomaisten välisen 
yhteistyön tärkeyden; kehottaa komissiota 
tutkimaan, onko tarpeen perustaa 
kollektiivinen menetelmä, jolla 
viranomaisille tiedotetaan laittomista 
siirroista; pyytää komissiota tutkimaan 
laittomia jätevirtoja; pyytää komissiota 
edistämään sitä, että tulli-ilmoituksissa 
tehdään tehokkaasti ero uusien ja 
käytettyjen hyödykkeiden välillä, 
puuttumalla asiaan uudistetun 
tullikoodeksin täytäntöönpanomääräysten 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 144
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa komissiota ottamaan 
huomioon eräiden jäsenvaltioiden 
esittämät kriittiset huomautukset 
neuvoston asetuksesta, jossa määritetään, 
milloin tietyntyyppiset romumetallit 
lakkaavat olemasta jätettä direktiivin 
2008/98/EY nojalla, ja pyytää komissiota 
vahvistamaan tuotteiden laatuvaatimuksia 
ja parantamaan mahdollisuuksia 
tarkistaa ja varmistaa, että jätteeksi 
ilmoitettu romumetalli on laadultaan 
vaatimusten mukaista;

Or. en

Tarkistus 145
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota määrittelemään 
prioriteetteja ja jakamaan määrärahoja 
koko elinkaaren aikaista kierrätystä, 
korvaamista ja resurssitehokkuutta 
koskevaan tutkimukseen käyttäen 
seitsemännen ja kahdeksannen 
puiteohjelman rahoitusta ja kohdentaen sitä 
erityisesti kriittisille raaka-aineille kuten 
harvinaisille maametalleille; pitää 
eurooppalaista innovaatiokumppanuutta 
raaka-aineiden alalla ehdottoman tärkeänä; 
kehottaa komissiota panemaan tällaisen 
kumppanuuden alulle vuonna 2011;

17. kehottaa komissiota määrittelemään 
prioriteetteja ja jakamaan määrärahoja 
koko elinkaaren aikaista kierrätystä 
(kehdosta kehtoon -järjestelmä)
korvaamista ja resurssitehokkuutta 
koskevaan tutkimukseen käyttäen 
seitsemännen puiteohjelman rahoitusta ja 
myöhempää rahoitusta; katsoo, että 
huomiota olisi kiinnitettävä 
massametallien eri kierrätysstrategioihin 
sekä erityisesti kriittisten raaka-aineiden, 
kuten harvinaisten maametallien 
kierrätysstrategioihin; kehottaa 
komissiota kytkemään kriittisten raaka-
aineiden, kuten harvinaisten 
maametallien tutkimusrahoitukseen 
selkeät tavoitteet, kuten japanilaisten 
tavoitteen vähentää harvinaisten 
maametallien kulutusta kolmanneksella; 
kehottaa komissiota yhdistämään 
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sellaisten kolmansien maiden 
kokemuksia, jotka jo ovat saavuttaneet 
korkeat jätteenkeräystasot, kuten Norja, 
jossa lähes 80 prosenttia 
elektroniikkajätteestä kerätään talteen, ja 
asettamaan vastaavia omia 
keräystavoitteita; korostaa, että julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuudet ovat 
tärkeitä tällä alalla, sillä toimintaan 
osallistuvat niin teollisuus, tiedemaailma 
kuin hallituskin, kuten Materials 
Innovation Institute (M2i) -nimisen 
laitoksen esimerkki osoittaa; tunnustaa 
palvelun arvon, jonka tällaiset laitokset 
pk-yrityksille tarjoavat; pitää 
eurooppalaista innovaatiokumppanuutta 
raaka-aineiden alalla ehdottoman tärkeänä; 
kehottaa komissiota panemaan tällaisen 
kumppanuuden alulle vuonna 2011;

Or. en

Tarkistus 146
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota määrittelemään 
prioriteetteja ja jakamaan määrärahoja 
koko elinkaaren aikaista kierrätystä, 
korvaamista ja resurssitehokkuutta 
koskevaan tutkimukseen käyttäen 
seitsemännen ja kahdeksannen 
puiteohjelman rahoitusta ja kohdentaen 
sitä erityisesti kriittisille raaka-aineille 
kuten harvinaisille maametalleille; pitää 
eurooppalaista innovaatiokumppanuutta 
raaka-aineiden alalla ehdottoman 
tärkeänä; kehottaa komissiota panemaan 
tällaisen kumppanuuden alulle vuonna 
2011;

17. korostaa tarvetta yksinkertaistaa 
hallintoa Euroopan unionin rahoituksen 
ja tutkimuksen rajallisessa talousarviossa 
ja tähdentää, että yhä useammat poliittiset 
painopisteet ovat haitallisia Euroopan 
unionin yleistavoitteiden kannalta; 

Or. en
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Tarkistus 147
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota määrittelemään 
prioriteetteja ja jakamaan määrärahoja 
koko elinkaaren aikaista kierrätystä, 
korvaamista ja resurssitehokkuutta
koskevaan tutkimukseen käyttäen
seitsemännen ja kahdeksannen 
puiteohjelman rahoitusta ja kohdentaen 
sitä erityisesti kriittisille raaka-aineille 
kuten harvinaisille maametalleille; pitää 
eurooppalaista innovaatiokumppanuutta
raaka-aineiden alalla ehdottoman 
tärkeänä; kehottaa komissiota panemaan 
tällaisen kumppanuuden alulle vuonna 
2011;

17. kehottaa komissiota määrittelemään 
prioriteetteja ja jakamaan määrärahoja 
tuotteen koko kierrätyksen sisältävää 
elinkaarta, materiaalien korvaamista ja 
saatavilla olevien resurssien tehokasta 
hyödyntämistä koskevaan tutkimukseen 
puiteohjelmien rahoitusta 
tarkoituksenmukaisesti käyttäen; pitää 
eurooppalaista kumppanuutta strategisiin 
raaka-aineisiin liittyvien innovaatioiden 
kannalta ehdottoman tärkeänä;

Or. pl

Tarkistus 148
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota määrittelemään 
prioriteetteja ja jakamaan määrärahoja 
koko elinkaaren aikaista kierrätystä, 
korvaamista ja resurssitehokkuutta 
koskevaan tutkimukseen käyttäen 
seitsemännen ja kahdeksannen 
puiteohjelman rahoitusta ja kohdentaen sitä 
erityisesti kriittisille raaka-aineille kuten 
harvinaisille maametalleille; pitää 
eurooppalaista innovaatiokumppanuutta 
raaka-aineiden alalla ehdottoman tärkeänä; 

17. kehottaa komissiota määrittelemään 
prioriteetteja ja jakamaan määrärahoja 
koko elinkaaren aikaista kierrätystä, 
korvaamista ja resurssitehokkuutta 
koskevaan tutkimukseen käyttäen 
seitsemännen ja kahdeksannen 
puiteohjelman rahoitusta ja kohdentaen sitä 
erityisesti kriittisille raaka-aineille kuten 
harvinaisille maametalleille; kehottaa 
komissiota tarttumaan tutkimusohjelmien 
puitteissa olemassa oleviin haasteisiin, 
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kehottaa komissiota panemaan tällaisen 
kumppanuuden alulle vuonna 2011;

jotka koskevat kierrätystä ja tavoitetta 
lisätä resurssien tehokkuutta entisestään; 
pitää eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta raaka-aineiden 
alalla ehdottoman tärkeänä; kehottaa 
komissiota panemaan tällaisen 
kumppanuuden alulle vuonna 2011;

Or. en

Tarkistus 149
Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota määrittelemään 
prioriteetteja ja jakamaan määrärahoja 
koko elinkaaren aikaista kierrätystä, 
korvaamista ja resurssitehokkuutta 
koskevaan tutkimukseen käyttäen 
seitsemännen ja kahdeksannen 
puiteohjelman rahoitusta ja kohdentaen 
sitä erityisesti kriittisille raaka-aineille 
kuten harvinaisille maametalleille; pitää 
eurooppalaista innovaatiokumppanuutta 
raaka-aineiden alalla ehdottoman tärkeänä; 
kehottaa komissiota panemaan tällaisen 
kumppanuuden alulle vuonna 2011;

17. kehottaa komissiota määrittelemään 
prioriteetteja ja jakamaan määrärahoja 
koko elinkaaren aikaista kierrätystä, 
korvaamista ja resurssitehokkuutta 
koskevaan tutkimukseen käyttäen 
seitsemännen ja kahdeksannen 
puiteohjelman rahoitusta; pitää 
eurooppalaista innovaatiokumppanuutta 
raaka-aineiden alalla ehdottoman tärkeänä; 
kehottaa komissiota panemaan tällaisen 
kumppanuuden alulle vuonna 2011;

Or. en

Tarkistus 150
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota määrittelemään 
prioriteetteja ja jakamaan määrärahoja 

17. kehottaa komissiota määrittelemään 
prioriteetteja ja jakamaan määrärahoja 
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koko elinkaaren aikaista kierrätystä, 
korvaamista ja resurssitehokkuutta 
koskevaan tutkimukseen käyttäen 
seitsemännen ja kahdeksannen 
puiteohjelman rahoitusta ja kohdentaen sitä 
erityisesti kriittisille raaka-aineille kuten 
harvinaisille maametalleille; pitää 
eurooppalaista innovaatiokumppanuutta 
raaka-aineiden alalla ehdottoman tärkeänä; 
kehottaa komissiota panemaan tällaisen 
kumppanuuden alulle vuonna 2011;

kestäviä tuotantomenetelmiä ja koko 
elinkaaren aikaista kierrätystä, korvaamista 
ja resurssitehokkuutta koskevaan 
tutkimukseen käyttäen seitsemännen ja 
kahdeksannen puiteohjelman rahoitusta ja 
kohdentaen sitä erityisesti kriittisille raaka-
aineille kuten harvinaisille maametalleille; 
pitää eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta raaka-aineiden 
alalla ehdottoman tärkeänä; kehottaa 
komissiota panemaan tällaisen 
kumppanuuden alulle vuonna 2011;

Or. en

Tarkistus 151
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota määrittelemään 
prioriteetteja ja jakamaan määrärahoja 
koko elinkaaren aikaista kierrätystä, 
korvaamista ja resurssitehokkuutta 
koskevaan tutkimukseen käyttäen 
seitsemännen ja kahdeksannen 
puiteohjelman rahoitusta ja kohdentaen sitä 
erityisesti kriittisille raaka-aineille kuten 
harvinaisille maametalleille; pitää 
eurooppalaista innovaatiokumppanuutta 
raaka-aineiden alalla ehdottoman tärkeänä; 
kehottaa komissiota panemaan tällaisen 
kumppanuuden alulle vuonna 2011;

17. kehottaa komissiota määrittelemään 
prioriteetteja ja jakamaan määrärahoja
kestävää, koko elinkaaren aikaista 
kierrätystä, korvaamista ja 
resurssitehokkuutta koskevaan 
tutkimukseen ja innovointiin käyttäen 
seitsemännen ja kahdeksannen 
puiteohjelman rahoitusta ja kohdentaen sitä 
erityisesti kriittisille raaka-aineille kuten 
harvinaisille maametalleille; pitää 
eurooppalaista innovaatiokumppanuutta 
raaka-aineiden alalla ehdottoman tärkeänä; 
kehottaa komissiota panemaan tällaisen 
kumppanuuden alulle vuonna 2011;

Or. en

Tarkistus 152
Edit Herczog
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Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa komissiota luomaan 
pidempiaikaisen käytön kannustamista 
koskevan periaatteen ja soveltamaan sitä 
kaikkeen unionin lainsäädäntöön; katsoo, 
että periaate nojaisi seuraaviin kahteen 
pilariin:  1. tiedotuskampanja kuluttajien 
tottumusten muuttamiseksi siten, että 
nämä tekisivät nykyistä vastuullisempia 
päätöksiä ostaessaan tavaroita ja 
käyttäisivät niitä pidempään; 2. 
teollisuuden painostaminen siten, että 
tuotekehityksessä ja tuotantovaiheessa 
keskityttäisiin laatuun; tästä syystä 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
nostamaan kestokulutushyödykkeiden 
pakollisen takuun määräaikoja vähintään 
30 prosenttia;

Or. en

Tarkistus 153
Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pitää valitettavana, ettei korvaamista 
ole sisällytetty tiedonantoon; kehottaa näin 
ollen komissiota tehostamaan työtään tällä 
alalla erityisesti harvinaisten maametallien 
osalta vahvistamalla tutkimusrahoitusta;

18. pitää valitettavana, ettei korvaamista 
ole sisällytetty tiedonantoon; muistuttaa, 
että kriittisten raaka-aineiden 
korvaaminen keskipitkällä aikavälillä 
tarjoaa tehokkaan ratkaisun toimitus- ja 
ympäristöriskeihin, ja tästä syystä tämän 
pitäisi olla lisätutkimusponnistelujen 
tärkein tavoite; kehottaa näin ollen 
komissiota tehostamaan työtään tällä alalla 
erityisesti harvinaisten maametallien osalta 
myöntämällä riittävää rahoitusta, 
erityisesti seuraavaan puiteohjelmaan;
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Or. en

Tarkistus 154
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pitää valitettavana, ettei korvaamista 
ole sisällytetty tiedonantoon; kehottaa näin 
ollen komissiota tehostamaan työtään tällä 
alalla erityisesti harvinaisten 
maametallien osalta vahvistamalla 
tutkimusrahoitusta;

18. on sitä mieltä, että harvinaisten 
maametallien korvaaminen on jopa 
olennaisempaa kuin tiedonannossa on 
esitetty; kehottaa näin ollen komissiota 
tehostamaan työtään tällä alalla 
vahvistamalla tutkimusrahoitusta ja 
rohkaisemalla jäsenvaltioita asettamaan 
omat korvaustavoitteensa; kehottaa 
komissiota hyödyntämään 
kokonaisvaltaisesti harvinaisia 
maametalleja koskevaa toimivaltaa 
Euroopan unionissa;

Or. en

Tarkistus 155
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pitää valitettavana, ettei korvaamista 
ole sisällytetty tiedonantoon; kehottaa näin 
ollen komissiota tehostamaan työtään tällä 
alalla erityisesti harvinaisten maametallien 
osalta vahvistamalla tutkimusrahoitusta;

18. pitää valitettavana, ettei korvaamista 
ole sisällytetty tiedonantoon; muistuttaa, 
että kriittisten raaka-aineiden 
korvaaminen on tehokas vaihtoehto 
toimitus- ja ympäristöriskeille; kehottaa 
näin ollen komissiota tehostamaan työtään 
tällä alalla erityisesti harvinaisten 
maametallien osalta vahvistamalla 
tutkimus- ja innovaatiorahoitusta sekä 
demo-tehtaiden tukea;
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Or. en

Tarkistus 156
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pitää valitettavana, ettei korvaamista 
ole sisällytetty tiedonantoon; kehottaa näin 
ollen komissiota tehostamaan työtään tällä 
alalla erityisesti harvinaisten maametallien 
osalta vahvistamalla tutkimusrahoitusta;

18. pitää valitettavana, ettei korvaamista 
ole sisällytetty tiedonantoon; muistuttaa, 
että kriittisten raaka-aineiden 
korvaaminen keskipitkällä aikavälillä 
tarjoaa tehokkaan vaihtoehdon toimitus-
ja ympäristöriskeille; kehottaa näin ollen 
komissiota tehostamaan työtään tällä alalla 
erityisesti harvinaisten maametallien osalta 
vahvistamalla tutkimusrahoitusta;

Or. en

Tarkistus 157
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pitää valitettavana, ettei korvaamista 
ole sisällytetty tiedonantoon; kehottaa näin 
ollen komissiota tehostamaan työtään tällä 
alalla erityisesti harvinaisten maametallien 
osalta vahvistamalla tutkimusrahoitusta;

18. pitää valitettavana, ettei korvaamista ja 
uudelleenkäyttöä ole sisällytetty 
tiedonantoon; kehottaa näin ollen 
komissiota tehostamaan työtään tällä alalla 
erityisesti harvinaisten maametallien osalta 
vahvistamalla tutkimusrahoitusta;

Or. en

Tarkistus 158
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras
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Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. vaatii toimivaltaisia (kansallisia, 
alueellisia ja paikallisia) 
hallintoviranomaisia soveltamaan 
kaivoslupia myöntäessään selkeitä, 
tehokkaita, koordinoituja ja nopeita 
hallinnollisia menettelyjä; pyytää 
komissiota tutkimaan mahdollisuutta 
muuttaa EU:n voimassa olevaa 
lainsäädäntöä lupien myöntämistä 
edeltäviin menettelyihin kuluvan ajan 
rajoittamiseksi;

Or. es


