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Tarkistus 1
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa resurssitehokkuuden keskeistä 
roolia Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisessa; korostaa, että 
talouden kasvun irrottaminen resurssien 
kuluttamisesta parantaa olennaisesti 
Euroopan teollisuuden kilpailukykyä ja 
vähentää sen suhteellista riippuvuutta 
luonnonvarojen tuonnista;

1. painottaa resurssitehokkuuden keskeistä 
roolia Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisessa; korostaa, että 
talouden kasvun irrottaminen resurssien 
kuluttamisesta parantaa olennaisesti 
Euroopan teollisuuden kilpailukykyä ja 
vähentää sen suhteellista riippuvuutta 
luonnonvarojen tuonnista; kehottaa 
komissiota toimittamaan lisätietoja siitä, 
miten jäsenvaltioiden etenemistä kohti 
suurempaa resurssitehokkuutta 
arvioidaan konkreettisesti eurooppalaista 
ohjausjaksoa koskevassa prosessissa; 
kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään 
EU:n etenemissuunnitelman tavoitteiden 
lisäksi kansalliset resurssitehokkuutta 
koskevat etenemissuunnitelmat, joihin 
sisältyvät erityistoimet ja -tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 2
Kent Johansson

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa resurssitehokkuuden keskeistä 
roolia Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisessa; korostaa, että 
talouden kasvun irrottaminen resurssien 
kuluttamisesta parantaa olennaisesti 
Euroopan teollisuuden kilpailukykyä ja 
vähentää sen suhteellista riippuvuutta 

1. painottaa resurssitehokkuuden keskeistä 
roolia Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisessa; korostaa, että 
talouden kasvun irrottaminen resurssien 
kuluttamisesta parantaa olennaisesti 
Euroopan teollisuuden kilpailukykyä ja 
vähentää sen suhteellista riippuvuutta 
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luonnonvarojen tuonnista; luonnonvarojen tuonnista; uskoo vakaasti, 
että tutkimusta ja innovointia koskevan 
Horizon 2020 -puiteohjelman olisi tässä 
kohdin oltava keskeisessä asemassa;

Or. en

Tarkistus 3
Adam Gierek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa resurssitehokkuuden keskeistä 
roolia Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisessa; korostaa, että 
talouden kasvun irrottaminen resurssien 
kuluttamisesta parantaa olennaisesti 
Euroopan teollisuuden kilpailukykyä ja 
vähentää sen suhteellista riippuvuutta 
luonnonvarojen tuonnista;

1. painottaa luonnonvarojen tehokkuuden
keskeistä roolia Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisessa; korostaa, että 
on tärkeää irrottaa todellinen talouskasvu 
tehottomasta ja ympäristöä 
vahingoittavasta resurssien käytöstä, jotta 
parannetaan olennaisesti Euroopan 
teollisuuden kilpailukykyä ja vähennetään
sen nykyistä riippuvuutta raaka-aineiden
tuonnista;

Or. pl

Tarkistus 4
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa resurssitehokkuuden keskeistä 
roolia Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisessa; korostaa, että 
talouden kasvun irrottaminen resurssien 
kuluttamisesta parantaa olennaisesti 
Euroopan teollisuuden kilpailukykyä ja 

1. painottaa resurssitehokkuuden keskeistä 
roolia Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisessa; korostaa, että 
talouden kasvun irrottaminen 
absoluuttisesti resurssien, varsinkin 
materiaalien1, kuluttamisesta parantaa 

                                               
1 (Materiaalit muodostavat erityisen resurssiluokan: eri muodot, jotka osa luonnonvaroista (biomassa, 



AM\885585FI.doc 5/36 PE478.372v01-00

FI

vähentää sen suhteellista riippuvuutta 
luonnonvarojen tuonnista;

olennaisesti Euroopan teollisuuden 
kilpailukykyä ja vähentää sen suhteellista 
riippuvuutta luonnonvarojen tuonnista;

Or. fr

Tarkistus 5
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota tuottamaan niin 
pian kuin mahdollista elinkaareen 
perustuvan materiaalien 
kulutusindikaattorin, jossa otetaan 
huomioon piilovirrat eli 
ympäristöpaineiden mahdollinen siirto 
EU:n ulkopuolelle ja niukkuuksien ja 
riippuvuuksien siirtyminen, koska 
lippulaivaindikaattorin kyky mitata 
resurssien tuottavuutta on rajallinen;

Or. fr

Tarkistus 6
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. huomauttaa, että vesi on tärkeä 
resurssi, jota on suojeltava ja 
hallinnoitava tehokkaasti EU:ssa; ottaa 
huomioon, että valuma-alueet sijaitsevat 

                                                                                                                                                  
kaivannaismineraalit, metallimineraalit, fossiiliset energiavarat) käy läpi hankkimisesta poistoon saakka.
Materiaaleihin sisältyvät näin ollen kaikki luonnonvaroista saadut tai johdetut aineet, olivatpa ne orgaanisia tai 
epäorgaanisia, missä tahansa niiden elinkaaren vaiheessa.)
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useimmiten useiden jäsenvaltioiden 
alueella, minkä vuoksi tarvitaan yhteisiä 
investointeja vesihuoltoon;

Or. pl

Tarkistus 7
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kiinnittää huomiota siihen, että 
vuosittain EU tuottaa kierrätettävää 
jätettä, kuten paperia, lasia, muovia, 
alumiinia ja terästä, 5,25 miljardin euron 
arvosta ja kierrättämällä kaikki tämä jäte 
voitaisiin välttää 148 miljoonan tonnin 
hiilidioksidipäästöt vuosittain;

Or. ro

Tarkistus 8
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että tehokkaammalla 
kaupunkijätteen huollolla vältettäisiin 
92 miljoonan tonnin 
kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2020 
(vuoteen 1995 verrattuna) ja Euroopassa 
luotaisiin yli 500 000 työpaikkaa, jos 
jäsenvaltiot kierrättäisivät 70 prosenttia 
jätteistään);

Or. ro
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Tarkistus 9
Herbert Reul

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että 
resurssitehokkuuspolitiikan menestys 
riippuu pitkälti sen johdonmukaisuudesta 
kaikkien asiaan liittyvien sisäisten ja 
ulkoisten EU:n politiikkojen kanssa ja 
jäsenvaltioiden poliittisesta sitoutumisesta 
sen täytäntöönpanoon; kehottaa komissiota 
esittämään selkeitä tavoitteita, jotta 
lippulaivaehdotuksen menestys voidaan 
taata;

2. huomauttaa, että 
resurssitehokkuuspolitiikan menestys 
riippuu pitkälti sen johdonmukaisuudesta 
kaikkien asiaan liittyvien sisäisten ja 
ulkoisten EU:n politiikkojen kanssa ja 
jäsenvaltioiden poliittisesta sitoutumisesta 
sen täytäntöönpanoon; kehottaa komissiota 
näin ollen varmistamaan päällekkäisten 
aihealueiden vuoksi, että 
resurssitehokasta Eurooppaa koskeva 
etenemissuunnitelma on yhteensopiva 
EU:n raaka-ainestrategian kanssa;

Or. de

Tarkistus 10
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että 
resurssitehokkuuspolitiikan menestys
riippuu pitkälti sen johdonmukaisuudesta 
kaikkien asiaan liittyvien sisäisten ja 
ulkoisten EU:n politiikkojen kanssa ja 
jäsenvaltioiden poliittisesta sitoutumisesta 
sen täytäntöönpanoon; kehottaa komissiota 
esittämään selkeitä tavoitteita, jotta 
lippulaivaehdotuksen menestys voidaan 
taata;

2. huomauttaa, että 
resurssitehokkuuspolitiikan menestys 
riippuu pitkälti sen johdonmukaisuudesta 
kaikkien asiaan liittyvien sisäisten ja 
ulkoisten EU:n politiikkojen kanssa ja 
jäsenvaltioiden poliittisesta sitoutumisesta 
sen täytäntöönpanoon; kehottaa komissiota 
esittämään selkeitä tavoitteita ja toimia, 
mukaan lukien erityistavoitteet ja 
konkreettiset lainsäädäntöaloitteet, joita 
vahvistetaan tarvittavin varoin ja 
rahoitusvälinein, jotta 
lippulaivaehdotuksen menestys voidaan 
taata;
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Or. en

Tarkistus 11
Konrad Szymański

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että 
resurssitehokkuuspolitiikan menestys 
riippuu pitkälti sen johdonmukaisuudesta 
kaikkien asiaan liittyvien sisäisten ja 
ulkoisten EU:n politiikkojen kanssa ja 
jäsenvaltioiden poliittisesta sitoutumisesta 
sen täytäntöönpanoon; kehottaa komissiota 
esittämään selkeitä tavoitteita, jotta 
lippulaivaehdotuksen menestys voidaan 
taata;

2. huomauttaa, että 
resurssitehokkuuspolitiikan menestys 
riippuu pitkälti sen johdonmukaisuudesta 
kaikkien asiaan liittyvien sisäisten ja 
ulkoisten EU:n politiikkojen kanssa ja 
jäsenvaltioiden poliittisesta sitoutumisesta 
sen täytäntöönpanoon; kehottaa komissiota 
esittämään yhteisymmärrykseen 
perustuvia selkeitä, toteutettavia ja 
helposti mitattavissa olevia tavoitteita ja 
indikaattoreita ennen Rio+20-kokousta, 
jotta lippulaivaehdotuksen menestys 
voidaan taata;

Or. en

Tarkistus 12
Kathleen Van Brempt

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että 
resurssitehokkuuspolitiikan menestys 
riippuu pitkälti sen johdonmukaisuudesta 
kaikkien asiaan liittyvien sisäisten ja 
ulkoisten EU:n politiikkojen kanssa ja 
jäsenvaltioiden poliittisesta sitoutumisesta 
sen täytäntöönpanoon; kehottaa komissiota 
esittämään selkeitä tavoitteita, jotta 
lippulaivaehdotuksen menestys voidaan
taata;

2. huomauttaa, että 
resurssitehokkuuspolitiikan menestys 
riippuu pitkälti sen johdonmukaisuudesta 
kaikkien asiaan liittyvien sisäisten ja 
ulkoisten EU:n politiikkojen kanssa ja 
jäsenvaltioiden poliittisesta sitoutumisesta 
sen täytäntöönpanoon; kehottaa komissiota 
esittämään sitovia tavoitteita, jotta 
lippulaivaehdotuksen menestys voidaan 
taata;
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Or. nl

Tarkistus 13
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että EU:n on tuettava lisää 
tutkimusta, innovointia ja kehitystoimia, 
jos halutaan varmistaa, että keskipitkällä 
aikavälillä on saatavilla aiempaa 
enemmän tehokkaita teknologioita, joita 
tarvitaan resurssien tehokkaampaa 
hyödyntämistä ja talouden parempaa 
kilpailukykyä varten;

Or. ro

Tarkistus 14
Konrad Szymański

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tukee komission ajatusta verotuksen 
painopisteen siirtämisestä työnteosta 
resurssien kuluttamiseen; suhtautuu 
myönteisesti aikeeseen kannustaa 
jäsenvaltioita poistamaan ympäristölle 
haitalliset tuet vaiheittain käytöstä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 15
Herbert Reul
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tukee komission ajatusta verotuksen 
painopisteen siirtämisestä työnteosta 
resurssien kuluttamiseen; suhtautuu 
myönteisesti aikeeseen kannustaa 
jäsenvaltioita poistamaan ympäristölle 
haitalliset tuet vaiheittain käytöstä;

3. katsoo, että mineraalivarojen verotus ei 
ole riittävä verotuksellinen väline 
resurssitehokkuuden parantamista varten;

Or. de

Tarkistus 16
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tukee komission ajatusta verotuksen 
painopisteen siirtämisestä työnteosta 
resurssien kuluttamiseen; suhtautuu 
myönteisesti aikeeseen kannustaa 
jäsenvaltioita poistamaan ympäristölle 
haitalliset tuet vaiheittain käytöstä;

3. tukee komission ajatusta 
tuotantokustannusten verotuksen 
painopisteen siirtämisestä työnteosta 
käytettyihin raaka-aineisiin, muihin 
materiaaleihin ja energiaan, jotta 
resurssien kokonaiskustannukset 
vähenevät eivätkä kasva; suhtautuu 
myönteisesti aikeeseen kannustaa 
jäsenvaltioita poistamaan ympäristölle 
haitalliset tuet vaiheittain käytöstä;

Or. pl

Tarkistus 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tukee komission ajatusta verotuksen 3. tukee komission ajatusta verotuksen 
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painopisteen siirtämisestä työnteosta 
resurssien kuluttamiseen; suhtautuu 
myönteisesti aikeeseen kannustaa 
jäsenvaltioita poistamaan ympäristölle 
haitalliset tuet vaiheittain käytöstä;

painopisteen siirtämisestä työnteosta 
resurssien kuluttamiseen; suhtautuu 
myönteisesti aikeeseen kannustaa 
jäsenvaltioita poistamaan ympäristölle 
haitalliset tuet vaiheittain käytöstä, mikä 
olisi toteutettava siten, että ei heikennetä 
EU:n kilpailukykyä eikä lisätä
hiilivuodon vaaraa;

Or. en

Tarkistus 18
Kent Johansson

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tukee komission ajatusta verotuksen 
painopisteen siirtämisestä työnteosta 
resurssien kuluttamiseen; suhtautuu 
myönteisesti aikeeseen kannustaa 
jäsenvaltioita poistamaan ympäristölle 
haitalliset tuet vaiheittain käytöstä;

3. tukee komission ajatusta verotuksen 
painopisteen siirtämisestä työnteosta 
resurssien kuluttamiseen; suhtautuu 
myönteisesti aikeeseen kannustaa 
jäsenvaltioita poistamaan ympäristölle 
haitalliset tuet vaiheittain käytöstä;
kehottaa jäsenvaltioita edistämään uusia 
teknologioita ja kestävää kasvua 
ympäristöystävällisten julkisten 
hankintojen kautta;

Or. en

Tarkistus 19
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tukee komission ajatusta verotuksen 
painopisteen siirtämisestä työnteosta 
resurssien kuluttamiseen; suhtautuu 

3. tukee komission ajatusta verotuksen 
painopisteen siirtämisestä työnteosta 
resurssien kuluttamiseen; suhtautuu 
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myönteisesti aikeeseen kannustaa 
jäsenvaltioita poistamaan ympäristölle 
haitalliset tuet vaiheittain käytöstä;

myönteisesti aikeeseen kannustaa 
jäsenvaltioita poistamaan ympäristölle 
haitalliset tuet vaiheittain käytöstä 
laatimalla suunnitelmia ja aikatauluja ja 
ilmoittamalla näistä osana kansallisia 
uudistusohjelmiaan;

Or. en

Tarkistus 20
Kathleen Van Brempt

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tukee komission ajatusta verotuksen 
painopisteen siirtämisestä työnteosta 
resurssien kuluttamiseen; suhtautuu 
myönteisesti aikeeseen kannustaa 
jäsenvaltioita poistamaan ympäristölle 
haitalliset tuet vaiheittain käytöstä;

3. tukee komission ajatusta verotuksen 
painopisteen siirtämisestä työnteosta 
resurssien kuluttamiseen; suhtautuu 
myönteisesti aikeeseen kannustaa 
jäsenvaltioita lakkauttamaan ympäristölle 
haitalliset tuet nopeammin;

Or. nl

Tarkistus 21
Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tukee komission ajatusta verotuksen 
painopisteen siirtämisestä työnteosta 
resurssien kuluttamiseen; suhtautuu 
myönteisesti aikeeseen kannustaa 
jäsenvaltioita poistamaan ympäristölle 
haitalliset tuet vaiheittain käytöstä;

3. tukee komission ajatusta verotuksen 
painopisteen siirtämisestä työnteosta 
kuluttamiseen; suhtautuu myönteisesti 
aikeeseen kannustaa jäsenvaltioita 
poistamaan ympäristölle haitalliset tuet 
vaiheittain käytöstä;

Or. en
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Tarkistus 22
Konrad Szymański

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. muistuttaa, että resurssitehokkuuden 
avulla olisi pyrittävä auttamaan EU:ta 
parantamaan teknistä suorituskykyään 
toiminnan tehostamiseksi koko arvoketjun 
aikana (louhimisessa, jalostuksessa, 
rikastuksessa, kierrätyksessä);

Or. en

Tarkistus 23
Konrad Szymański

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. toteaa, että epäsuoran verotuksen 
hyödyntäminen tai nykyisten tukien 
poistaminen eivät ole riittäviä keinoja 
resurssitehokkuuden lisäämiseksi, koska 
ne voivat johtaa kielteisiin 
ulkoisvaikutuksiin eri aloilla ja vaarantaa 
sosiaalisen yhdenvertaisuuden; katsoo, 
että raaka-aineiden 
kokonaiskustannusten kasvu voi myös 
vaikuttaa EU:sta tehtäviin 
investointeihin;

Or. en

Tarkistus 24
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että resurssitehokkuuden 
parantaminen edellyttää kulutus- ja 
tuotantotapojen perusteellista muutosta, 
joka voidaan saavuttaa älykästä 
resurssinhallintaa koskevien uusien 
ratkaisujen kautta; kehottaa näin ollen 
sijoittamaan tuotesuunnitteluun, resurssien 
kierrättämiseen ja jätehuoltoon, jätteiden 
korvaavaan käyttöön ja uudelleenkäyttöön;

4. korostaa, että resurssitehokkuuden 
parantaminen edellyttää kulutus- ja 
tuotantotapojen perusteellista muutosta, 
joka voidaan saavuttaa älykästä 
resurssinhallintaa koskevien uusien 
ratkaisujen kautta; kehottaa näin ollen 
sijoittamaan tuotesuunnitteluun, resurssien 
kierrättämiseen ja jätehuoltoon, jätteiden 
korvaavaan käyttöön ja uudelleenkäyttöön;
kehottaa erityisesti komissiota 
harkitsemaan vakavasti ekologista 
suunnittelua koskevan direktiivin 
soveltamisalan laajentamista sellaisiin 
perusteisiin kuten resurssitehokkuus, 
kierrätysmateriaalimäärien 
vähimmäisarvot, kestävyys ja 
uudelleenkäytettävyys; katsoo, että tässä
yhteydessä standardoinnin merkitys on 
suuri; kehottaa komissiota harkitsemaan 
top runner -ohjelmaa tehokkaana 
kannustinjärjestelmänä suorituskyvyn 
parantamiselle;

Or. en

Tarkistus 25
Herbert Reul

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että resurssitehokkuuden 
parantaminen edellyttää kulutus- ja 
tuotantotapojen perusteellista muutosta, 
joka voidaan saavuttaa älykästä 
resurssinhallintaa koskevien uusien 
ratkaisujen kautta; kehottaa näin ollen 
sijoittamaan tuotesuunnitteluun, resurssien 
kierrättämiseen ja jätehuoltoon, jätteiden 

4. korostaa, että resurssitehokkuuden 
parantaminen edellyttää kulutus- ja 
tuotantotapojen perusteellista muutosta, 
joka voidaan saavuttaa älykästä 
resurssinhallintaa koskevien uusien 
ratkaisujen kautta; kehottaa näin ollen 
sijoittamaan tuotesuunnitteluun, resurssien 
kierrättämiseen ja jätehuoltoon, jätteiden 
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korvaavaan käyttöön ja uudelleenkäyttöön; korvaavaan käyttöön ja uudelleenkäyttöön;
kannattaa komission näkemystä, jonka 
mukaan tämä siirtyminen olisi 
toteutettava sellaisten toimintalinjojen 
avulla, joista saadaan eniten hyötyä EU:n 
talouskasvun, työpaikkojen ja 
energiavarmuuden kannalta;

Or. de

Tarkistus 26
Kathleen Van Brempt

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että resurssitehokkuuden 
parantaminen edellyttää kulutus- ja 
tuotantotapojen perusteellista muutosta, 
joka voidaan saavuttaa älykästä 
resurssinhallintaa koskevien uusien 
ratkaisujen kautta; kehottaa näin ollen 
sijoittamaan tuotesuunnitteluun, resurssien 
kierrättämiseen ja jätehuoltoon, jätteiden 
korvaavaan käyttöön ja uudelleenkäyttöön;

4. korostaa, että resurssitehokkuuden 
parantaminen edellyttää kulutus- ja 
tuotantotapojen perusteellista muutosta, 
joka voidaan saavuttaa älykästä 
resurssinhallintaa koskevien uusien 
ratkaisujen kautta; kehottaa näin ollen 
sijoittamaan tuotesuunnitteluun, resurssien 
kierrättämiseen ja jätehuoltoon, jätteiden 
korvaavaan käyttöön ja uudelleenkäyttöön, 
minkä yhteydessä olisi aina otettava 
huomioon tuotteen koko elinkaari ja 
kiinnitettävä erityistä huomiota raaka-
aineiden uudelleenkäyttöön niiden 
elinkaaren lopussa ("cradle to cradle");

Or. nl

Tarkistus 27
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että resurssitehokkuuden 4. korostaa, että resurssitehokkuuden
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parantaminen edellyttää kulutus- ja 
tuotantotapojen perusteellista muutosta, 
joka voidaan saavuttaa älykästä 
resurssinhallintaa koskevien uusien 
ratkaisujen kautta; kehottaa näin ollen 
sijoittamaan tuotesuunnitteluun, 
resurssien kierrättämiseen ja jätehuoltoon, 
jätteiden korvaavaan käyttöön ja 
uudelleenkäyttöön;

parantaminen edellyttää yhteiskunnan 
kulutustapojen perusteellista muutosta ja 
tuotannon muuttamista tehokkuuden eikä 
suuntausten perusteella, joka voidaan 
saavuttaa älykästä resurssinhallintaa 
koskevien uusien ratkaisujen kautta; 
kehottaa näin ollen sijoittamaan sellaisten 
tuotteiden suunnitteluun, jotka toimivat 
luotettavasti pitemmän ajan (markkinoille 
saattamisesta käyttöiän päättymiseen 
saakka), jotka on helppo saattaa 
kierrätykseen ja jätehuoltoon ja jotka 
voidaan myös helposti korjata ja käyttää 
uudelleen;

Or. pl

Tarkistus 28
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että resurssitehokkuuden 
parantaminen edellyttää kulutus- ja 
tuotantotapojen perusteellista muutosta, 
joka voidaan saavuttaa älykästä 
resurssinhallintaa koskevien uusien 
ratkaisujen kautta; kehottaa näin ollen 
sijoittamaan tuotesuunnitteluun, resurssien 
kierrättämiseen ja jätehuoltoon, jätteiden 
korvaavaan käyttöön ja uudelleenkäyttöön;

4. korostaa, että monilla 
teollisuudenaloilla ja erityisesti niillä, 
jotka ovat alttiita kansainväliselle 
kilpailulle, on lisätty huomattavasti 
resurssitehokkuutta ennen kaikkea 
hintojen erittäin jyrkän nousun vuoksi; 
korostaa kuitenkin, että
resurssitehokkuuden parantaminen 
edellyttää kulutus- ja tuotantotapojen 
muuttamista edelleen, joka voidaan 
saavuttaa etupäässä älykästä 
resurssinhallintaa koskevien uusien 
ratkaisujen kautta, ja kehottaa näin ollen 
sijoittamaan tuotesuunnitteluun, resurssien 
kierrättämiseen ja jätehuoltoon, jätteiden 
korvaavaan käyttöön ja uudelleenkäyttöön;

Or. en



AM\885585FI.doc 17/36 PE478.372v01-00

FI

Tarkistus 29
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että resurssitehokkuuden 
parantaminen edellyttää kulutus- ja 
tuotantotapojen perusteellista muutosta, 
joka voidaan saavuttaa älykästä
resurssinhallintaa koskevien uusien 
ratkaisujen kautta; kehottaa näin ollen 
sijoittamaan tuotesuunnitteluun, resurssien 
kierrättämiseen ja jätehuoltoon, jätteiden
korvaavaan käyttöön ja uudelleenkäyttöön;

4. korostaa, että resurssitehokkuuden 
parantaminen edellyttää kulutus- ja 
tuotantotapojen perusteellista muutosta, 
joka voidaan saavuttaa tehokasta
resurssinhallintaa koskevien uusien 
ratkaisujen kautta; kehottaa näin ollen 
sijoittamaan kestävään tuotesuunnitteluun, 
resurssien korvaavaan käyttöön ja 
uudelleenkäyttöön sekä jätteiden 
kierrättämiseen ja jätehuoltoon;

Or. fr

Tarkistus 30
Kent Johansson

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että resurssitehokkuuden 
parantaminen edellyttää kulutus- ja 
tuotantotapojen perusteellista muutosta, 
joka voidaan saavuttaa älykästä 
resurssinhallintaa koskevien uusien 
ratkaisujen kautta; kehottaa näin ollen 
sijoittamaan tuotesuunnitteluun, resurssien 
kierrättämiseen ja jätehuoltoon, jätteiden 
korvaavaan käyttöön ja uudelleenkäyttöön;

4. korostaa, että resurssitehokkuuden 
parantaminen edellyttää kulutus- ja 
tuotantotapojen perusteellista muutosta, 
joka voidaan saavuttaa älykästä 
resurssinhallintaa koskevien uusien 
ratkaisujen kautta; kehottaa näin ollen 
sijoittamaan tuotesuunnitteluun, resurssien 
kierrättämiseen ja jätehuoltoon, jätteiden
korvaavaan käyttöön ja uudelleenkäyttöön;
kehottaa panemaan ekologista 
suunnittelua koskevan direktiivin 
täysimääräisesti täytäntöön ja 
laajentamaan sen soveltamisalaa;

Or. en
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Tarkistus 31
Konrad Szymański

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että resurssitehokkuuden 
parantaminen edellyttää kulutus- ja 
tuotantotapojen perusteellista muutosta, 
joka voidaan saavuttaa älykästä 
resurssinhallintaa koskevien uusien 
ratkaisujen kautta; kehottaa näin ollen 
sijoittamaan tuotesuunnitteluun, resurssien 
kierrättämiseen ja jätehuoltoon, jätteiden 
korvaavaan käyttöön ja uudelleenkäyttöön;

4. korostaa, että resurssitehokkuuden 
parantaminen edellyttää kulutus- ja 
tuotantotapojen perusteellista muutosta, 
joka voidaan saavuttaa älykästä 
resurssinhallintaa koskevien uusien 
ratkaisujen kautta; kehottaa näin ollen 
sijoittamaan tuotesuunnitteluun, resurssien 
kierrättämiseen ja jätehuoltoon, jätteiden 
korvaavaan käyttöön ja uudelleenkäyttöön 
sekä uusia kestäviä kaivosteknologioita 
koskevaan tutkimukseen;

Or. en

Tarkistus 32
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että resurssitehokkuuden 
parantaminen edellyttää kulutus- ja 
tuotantotapojen perusteellista muutosta, 
joka voidaan saavuttaa älykästä 
resurssinhallintaa koskevien uusien 
ratkaisujen kautta; kehottaa näin ollen 
sijoittamaan tuotesuunnitteluun, resurssien 
kierrättämiseen ja jätehuoltoon, jätteiden 
korvaavaan käyttöön ja uudelleenkäyttöön;

4. korostaa, että resurssitehokkuuden 
parantaminen edellyttää kulutus- ja 
tuotantotapojen perusteellista muutosta, 
joka voidaan saavuttaa älykästä 
resurssinhallintaa koskevien uusien 
ratkaisujen kautta; kehottaa näin ollen 
sijoittamaan tuotesuunnitteluun, 
innovatiivisiin liiketoimintamalleihin, 
resurssien kierrättämiseen ja jätehuoltoon, 
jätteiden korvaavaan käyttöön ja 
uudelleenkäyttöön;

Or. en



AM\885585FI.doc 19/36 PE478.372v01-00

FI

Tarkistus 33
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota 
virtaviivaistamaan resurssitehokkuutta 
teollisuuspolitiikan yhtenäistä 
lähestymistapaa ja innovaatiounionia 
koskevissa lippulaivahankkeissa, mihin 
olisi sisällytettävä sellaisten pitkän 
aikavälin alakohtaisten 
teollisuusstrategioiden ja -politiikkojen 
kehittäminen, joita tarvitaan tukemaan 
siirtymistä vähähiiliseen, resursseja ja 
energiaa tehokkaasti käyttävään 
talouteen;

Or. en

Tarkistus 34
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa panemaan nopeasti 
täytäntöön jätteitä koskevan 
puitedirektiivin ja erityisesti 
jätehierarkian, jonka tavoitteena olisi 
asettaa etusijalle ehkäiseminen, 
uudelleenkäyttö, kierrättäminen ja muu 
talteenotto jätteenpoistomenetelmien 
asemesta siten, että kaatopaikkoja 
vähennetään edelleen asteittain;

Or. fr
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Tarkistus 35
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että on käytettävä 
vaihtoehtoisia tuotteita ja muutettava 
energia- ja materiaali-intensiivisiä 
kulutustottumuksia siten, että 
tehokkuustaso ei laske, ja on 
hyödynnettävä vaihtoehtoisia raaka-
aineita ja muita aineita, jotta 
valmistusprosesseissa tarvitaan 
vähemmän energiaa;

Or. pl

Tarkistus 36
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toteaa, että turvallisin tapa saavuttaa 
resurssitehokkuus Euroopan teollisuuden 
suorituskykyä, kasvupotentiaalia ja 
kilpailukykyä heikentämättä on investoida 
tutkimukseen, kehitykseen ja 
innovointiin; kehottaa näin ollen 
mukauttamaan Euroopan tutkimus-, 
kehitys- ja innovointiponnistelut 
resurssitehokkuuden tavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 37
Silvia-Adriana Ţicău
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Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laatimaan 30. kesäkuuta 2012 mennessä 
unionin strategian ja 
toimintasuunnitelman juomaveden 
suojelua ja tehokasta käyttöä varten, kun 
otetaan huomioon ilmastonmuutoksen 
aiheuttama juomavesipula;

Or. ro

Tarkistus 38
Konrad Szymański

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, miten tärkeää Euroopan on 
käyttää omia resurssejaan teollisuutensa 
kilpailukyvyn ja innovoinnin hyväksi; 
korostaa uuden kaivosteknologian 
merkitystä kestävässä kaivostoiminnassa;

Or. en

Tarkistus 39
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa, että on tärkeää käyttää 
tarkkoja mekanismeja ja menetelmiä 
mitata tämänhetkistä ja ennustaa tulevaa 
resurssien kulutusta Euroopassa kaikilla 
aloilla, jotta voidaan laatia 
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resurssitehokkuutta koskevia 
toimintalinjoja, mukautua tuleviin 
suuntauksiin ja hallita todellista ja 
keinotekoista raaka-ainepulaa;

Or. en

Tarkistus 40
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. toteaa, että hajeen kasvu tarkoittaa, 
että kaikkea valmistuksessa syntyvää 
jätettä ei tällä hetkellä pystytä 
palauttamaan alkuperäiseen tilaansa 
vähän energiaa kuluttavan kierrättämisen 
avulla; toteaa, että tällaiselle jätteelle 
voidaan löytää toissijaisia käyttötapoja eli 
se voi toimia erinomaisena täyteaineena, 
eristeenä tai pohjamateriaalina; 

Or. pl

Tarkistus 41
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa komissiota ottamaan 
viimeinkin käyttöön uuden 
ekoinnovaatioiden toimintasuunnitelman, 
joka on ollut määrä julkistaa vuodesta 
2010 lähtien mutta on viivästynyt 
jatkuvasti;

Or. en
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Tarkistus 42
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. toteaa, että resurssitehokkuus ei saisi 
olla itsetarkoitus vaan sen olisi oltava 
korvaamaton väline kehityksen, kasvun, 
kestävyyden, kilpailukyvyn, työllisyyden ja 
vaurauden saavuttamiseksi Euroopan 
kansalaisille ja yrityksille;

Or. en

Tarkistus 43
Adam Gierek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. katsoo, että luonnonmateriaaleja, 
myös parannettua puuta ja parannettuja 
mineraaleja, voidaan käyttää 
menestyksekkäästi nykyisin käytettyjen 
rakennusmateriaalien korvikkeina;

Or. pl

Tarkistus 44
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. kehottaa komissiota pohtimaan, miten 
near net shape -valmistusteknologioita 
voidaan edistää valmistusteollisuudessa;

Or. en

Tarkistus 45
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. kehottaa komissiota edellyttämään, 
että jäsenvaltiot edistävät aktiivisesti 
teollista symbioositoimintaa ja kehittävät 
ympäristöystävällisiä teollisuusalueita, 
sekä tukemaan näitä toimia 
erityisohjelman avulla, joka on suunnattu 
teollisuuden toimijoille ja tästä alasta 
vastaaville paikallisille kehitysvirastoille 
tai -viranomaisille;

Or. en

Tarkistus 46
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. toteaa, että loppukäyttäjien puute 
haittaa pahasti erotellun kaupunkijätteen 
täysimääräistä kierrättämistä; katsoo, että 
innovatiiviset teknologiat ja pk-yritysten 
rahoitustukijärjestelmät ovat erittäin 
tärkeitä, jotta näitä resursseja 
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hyödyntämällä voidaan tuottaa 
laadukkaita, markkinoille soveltuvia 
tuotteita;

Or. pl

Tarkistus 47
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 e. kehottaa ohjaamaan Horizon 2020 
-ohjelmassa riittävästi rahoitusta 
resurssitehokkuustutkimukseen ja 
innovointiin sekä yhteiskunnan haasteita 
että teollisuuden kilpailukykyä koskevissa 
ohjelmissa samoin kuin pk-yrityksiä 
koskevissa erityisvälineissä; panee 
tyytyväisenä merkille 
resurssitehokkuuden rahoitusta 
käsittelevän pyöreän pöydän 
neuvottelukunnan (Resource Efficiency 
Finance Round Table);

Or. en

Tarkistus 48
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 f. kehottaa perustettavia eurooppalaisia 
innovaatiokumppanuuksia ja osaamis- ja 
innovointikeskuksia käsittelemään raaka-
aineiden kysymystä resurssien kestävän 
käytön, hallinnan ja kierrätyksen lisäksi 
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ehkäisemisen, uudelleenkäytön ja 
korvaamisen näkökulmasta;

Or. en

Tarkistus 49
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 g. katsoo, että ympäristöystävälliset 
julkiset hankinnat ovat tärkeä väline 
resurssitehokkuuden edistämisessä ja 
resurssitehokkaampien tuotteiden käytön 
lisäämisessä; katsoo, että EU:n ja 
jäsenvaltioiden tasolla olisi vahvistettava 
toimia, jotta määritetään perusteet, joita 
viranomaisten on noudatettava;

Or. en

Tarkistus 50
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 h. kehottaa komissiota tutkimaan, miten 
EU:n kaivos- ja jalostusteollisuuden 
resurssitehokkuutta voidaan lisätä, jotta 
parannetaan kilpailukykyä ja kestävyyttä 
muun muassa edistämällä uusien 
teknologioiden käyttöönottoa ja 
tehostamalla sivutuotteiden tuotantoa 
perusmetallien ohella;

Or. en
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Tarkistus 51
Kathleen Van Brempt

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että Euroopan olemassa olevien 
mineraali-, metalli- ja metsävarojen 
kehittämistä tulisi tehostaa; korostaa 
Pohjois-Euroopan mahdollisuuksia 
vastata EU:n raaka-aineiden kysyntään ja 
kehottaa kehittämään ja hallinnoimaan 
sen varoja strategisesti ja 
ympäristöystävällisesti;

5. katsoo, että Euroopan resursseja olisi 
hallinnoitava strategisemmalla ja 
ympäristöystävällisemmällä tavalla;

Or. nl

Tarkistus 52
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että Euroopan olemassa olevien 
mineraali-, metalli- ja metsävarojen
kehittämistä tulisi tehostaa; korostaa 
Pohjois-Euroopan mahdollisuuksia vastata 
EU:n raaka-aineiden kysyntään ja kehottaa 
kehittämään ja hallinnoimaan sen varoja 
strategisesti ja ympäristöystävällisesti;

5. katsoo, että Euroopan olemassa olevien 
resurssien, erityisesti mineraali-, metalli-
ja puuvarojen sekä energiavarojen, 
fossiiliset polttoaineet mukaan luettuina,
kehittämistä tulisi tehostaa; korostaa 
Euroopan paikallisia mahdollisuuksia 
vastata EU:n raaka-aineiden kysyntään ja 
kehottaa kehittämään ja hallinnoimaan sen 
varoja strategisesti ja 
ympäristöystävällisesti;

Or. en

Tarkistus 53
Ioannis A. Tsoukalas
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että Euroopan olemassa olevien 
mineraali-, metalli- ja metsävarojen 
kehittämistä tulisi tehostaa; korostaa 
Pohjois-Euroopan mahdollisuuksia vastata 
EU:n raaka-aineiden kysyntään ja kehottaa 
kehittämään ja hallinnoimaan sen varoja 
strategisesti ja ympäristöystävällisesti;

5. katsoo, että Euroopan olemassa olevien 
mineraali-, metalli- ja metsävarojen 
kehittämistä tulisi tehostaa; korostaa 
Pohjois-Euroopan mahdollisuuksia vastata 
EU:n raaka-aineiden kysyntään ja kehottaa 
kehittämään ja hallinnoimaan sen varoja 
strategisesti ja ympäristöystävällisesti sekä 
vähentämään Euroopan riippuvuutta 
sellaisten raaka-aineiden tuonnista, joita 
ei ole tuotettu ympäristöystävällisin 
menetelmin;

Or. en

Tarkistus 54
Konrad Szymański

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että Euroopan olemassa olevien 
mineraali-, metalli- ja metsävarojen 
kehittämistä tulisi tehostaa; korostaa 
Pohjois-Euroopan mahdollisuuksia vastata 
EU:n raaka-aineiden kysyntään ja kehottaa 
kehittämään ja hallinnoimaan sen varoja 
strategisesti ja ympäristöystävällisesti;

5. katsoo, että Euroopan olemassa olevien 
mineraali-, metalli- ja metsävarojen 
kehittämistä tulisi tehostaa; korostaa 
Euroopan mahdollisuuksia vastata EU:n 
raaka-aineiden kysyntään ja kehottaa 
kehittämään ja hallinnoimaan sen varoja 
strategisesti ja ympäristöystävällisesti;

Or. en

Tarkistus 55
Adam Gierek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että jäsenvaltioiden 
teollisuuden olisi yhä enemmän 
tukeuduttava kotimaisiin raaka-aineisiin; 
toteaa, että kotimaisten resurssien 
hallinnassa olisi varmistettava, että niitä 
ei haaskata ja ne käytetään 
paikallisyhteisöjen hyväksi esimerkiksi 
tarjoamalla verotuloja tai työpaikkoja 
raaka-aineiden jalostuslaitoksissa, jotka 
sijaitsevat lähellä raaka-aineiden 
käyttöpaikkaa;

Or. pl

Tarkistus 56
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään seuraavassa tutkimuksen 
puiteohjelmassa tutkimus- ja 
innovointiohjelman uusille aineille ja 
materiaaleille sekä materiaaleille, jotka 
saattavat tulevaisuudessa korvata raaka-
aineet, joista nyt on pulaa;

Or. ro

Tarkistus 57
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että mineraalivarojen 



PE478.372v01-00 30/36 AM\885585FI.doc

FI

hankinnan turvaamiseksi on tarpeen 
harkita kestävän kehityksen perustaksi 
fossiilisten polttoaineiden esiintymien 
suojelua, mahdollisen resurssipohjan 
kehittämistä ja mineraalivarojen 
hyödyntämistä koskevien asianmukaisten 
toimintalinjojen luomista;

Or. en

Tarkistus 58
Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että Pohjois-Euroopan 
metsävarat tarjoavat paljon 
mahdollisuuksia edistää EU:n 
energiatehokkuustavoitteiden 
saavuttamista ja kestävän tavan parantaa 
EU:n rakennusalan energiatehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 59
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa EU:ta edistämään 
biomassan, uusiutuvan raaka-aineen, 
käyttöä biolähteisiin perustuvien 
tuotteiden tuotannossa ja käytössä;

Or. fr
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Tarkistus 60
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa, että on tarpeen tehostaa 
metsävarojen suojelua Euroopan 
unionissa ja vahvistaa tähän liittyviä 
riskinehkäisymenetelmiä, koska 
metsävarat ja puu ympäristöystävällisenä 
materiaalina muodostavat tärkeän 
luonnonpääoman; pyytää perustamaan 
rahoitusvälineen metsäpalojen ja 
tuholaisten torjuntatoimia varten; 
kehottaa komissiota tutkimaan yhdessä 
puuteollisuuden kanssa mahdollisuuksia 
ryhtyä erityistoimiin, joilla tähdätään 
metsävarojen kestävään käyttöön etenkin 
pilottihankkeiden kautta; kehottaa 
hyödyntämään paremmin EU:n eri 
toimintalinjoihin sisältyviä metsävaroja 
koskevia nykyisiä toimia, jotta lisätään 
metsien taloudellista arvoa ja 
varmistetaan puun parempi saatavuus 
esimerkiksi maaseudun 
kehittämisohjelmiin sisältyvien 
uudelleenistutusten avulla;

Or. fr

Tarkistus 61
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa, että on investoitava raaka-
aineiden ja harvinaisten maametallien 
kierrättämiseen, koska harvinaisten 
maametallien louhiminen, rikastaminen 
ja kierrättäminen aiheuttavat huomattavia 
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ympäristöhaittoja, jos tätä toimintaa ei 
hallinnoida asianmukaisesti;

Or. ro

Tarkistus 62
Kathleen Van Brempt

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että on tärkeää lisätä 
jätteiden laittomaan vientiin kohdistuvia 
tarkastuksia arvokkaiden raaka-aineiden 
säilyttämiseksi EU:ssa;

Or. nl

Tarkistus 63
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa kiristynyttä maailmanlaajuista 
kilpailua luonnonvaroista ja nk. 
teknologian metalleista; korostaa, että 
Euroopan "vihreä johtajuus"
maailmanlaajuisesti ja mahdolliset 
"vihreät työpaikat" EU:ssa ovat erittäin 
riippuvaisia siitä, että näiden tuotujen 
luonnonvarojen saatavuus on turvattu; 
kehottaa EU:ta harjoittamaan 
kauppapolitiikkaa, joka perustuu 
läpinäkyvyyteen, vastavuoroisuuteen ja 
demokratian, ympäristön ja kestävän 
kehityksen kunnioittamiseen viejämaissa.

6. painottaa kiristynyttä maailmanlaajuista 
kilpailua luonnonvaroista ja nk. 
teknologian metalleista; korostaa, että 
Euroopan poliittinen ja teknologinen 
johtajuus maailmanlaajuisessa kestävässä 
kehityksessä ja mahdolliset "kestävät
työpaikat" EU:ssa ovat erittäin riippuvaisia 
siitä, että näiden tuotujen luonnonvarojen 
saatavuus on turvattu; kehottaa laatimaan 
harvinaisten maametallien kestäviä 
eurooppalaisia toimituksia ja niiden 
eurooppalaista lisäarvoa koskevan 
kattavan kansainvälisen strategian hyvin 
lyhyellä aikavälillä; kehottaa EU:ta 
harjoittamaan kauppapolitiikkaa, joka 
perustuu läpinäkyvyyteen, 
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vastavuoroisuuteen ja demokratian, 
ympäristön ja kestävän kehityksen 
kunnioittamiseen viejämaissa.

Or. en

Tarkistus 64
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa kiristynyttä maailmanlaajuista 
kilpailua luonnonvaroista ja nk. 
teknologian metalleista; korostaa, että 
Euroopan "vihreä johtajuus" 
maailmanlaajuisesti ja mahdolliset "vihreät 
työpaikat" EU:ssa ovat erittäin riippuvaisia 
siitä, että näiden tuotujen luonnonvarojen 
saatavuus on turvattu; kehottaa EU:ta 
harjoittamaan kauppapolitiikkaa, joka 
perustuu läpinäkyvyyteen, 
vastavuoroisuuteen ja demokratian, 
ympäristön ja kestävän kehityksen 
kunnioittamiseen viejämaissa.

6. painottaa kiristynyttä maailmanlaajuista 
kilpailua luonnonvaroista ja nk. 
teknologian metalleista; korostaa, että 
Euroopan "vihreä johtajuus" 
maailmanlaajuisesti ja mahdolliset "vihreät 
työpaikat" EU:ssa ovat erittäin riippuvaisia 
siitä, että näiden tuotujen luonnonvarojen 
saatavuus on turvattu; kehottaa EU:ta 
harjoittamaan teollisuuden 
innovaatiopolitiikkaa, joka perustuu 
vähentämiseen, uudelleenkäyttöön, 
kierrättämiseen ja korvaamiseen, ja 
kauppapolitiikkaa, joka perustuu 
läpinäkyvyyteen, vastavuoroisuuteen ja 
demokratian, ympäristön ja kestävän 
kehityksen kunnioittamiseen viejämaissa.

Or. en

Tarkistus 65
Herbert Reul

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa kiristynyttä maailmanlaajuista 
kilpailua luonnonvaroista ja nk.

6. painottaa kiristynyttä maailmanlaajuista 
kilpailua luonnonvaroista ja nk. 
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teknologian metalleista; korostaa, että 
Euroopan "vihreä johtajuus"
maailmanlaajuisesti ja mahdolliset 
"vihreät työpaikat" EU:ssa ovat erittäin 
riippuvaisia siitä, että näiden tuotujen 
luonnonvarojen saatavuus on turvattu;
kehottaa EU:ta harjoittamaan 
kauppapolitiikkaa, joka perustuu 
läpinäkyvyyteen, vastavuoroisuuteen ja 
demokratian, ympäristön ja kestävän 
kehityksen kunnioittamiseen viejämaissa.

teknologian metalleista; korostaa, että 
Euroopan kilpailuasema
maailmanlaajuisesti ja mahdolliset kestävät 
työpaikat EU:ssa ovat erittäin riippuvaisia 
siitä, että näiden tuotujen luonnonvarojen 
saatavuus on turvattu; kehottaa EU:ta 
harjoittamaan kauppapolitiikkaa, joka 
perustuu läpinäkyvyyteen, 
vastavuoroisuuteen ja demokratian, 
ympäristön ja kestävän kehityksen 
kunnioittamiseen viejämaissa.

Or. de

Tarkistus 66
Konrad Szymański

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa kiristynyttä maailmanlaajuista 
kilpailua luonnonvaroista ja nk. 
teknologian metalleista; korostaa, että 
Euroopan "vihreä johtajuus"
maailmanlaajuisesti ja mahdolliset 
"vihreät työpaikat" EU:ssa ovat erittäin 
riippuvaisia siitä, että näiden tuotujen 
luonnonvarojen saatavuus on turvattu; 
kehottaa EU:ta harjoittamaan 
kauppapolitiikkaa, joka perustuu 
läpinäkyvyyteen, vastavuoroisuuteen ja 
demokratian, ympäristön ja kestävän 
kehityksen kunnioittamiseen viejämaissa.

6. painottaa kiristynyttä maailmanlaajuista 
kilpailua luonnonvaroista ja nk. 
teknologian metalleista; korostaa, että 
Euroopan johtajuus maailmanlaajuisesti ja 
EU:n työllistämispotentiaali ovat erittäin 
riippuvaisia siitä, että näiden tuotujen 
luonnonvarojen saatavuus on turvattu; 
kehottaa EU:ta harjoittamaan 
kauppapolitiikkaa, joka perustuu 
läpinäkyvyyteen, vastavuoroisuuteen ja 
demokratian, ympäristön ja kestävän 
kehityksen kunnioittamiseen viejämaissa.

Or. en

Tarkistus 67
Kathleen Van Brempt

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa kiinnittämään lisää 
huomiota innovatiivisiin teknologioihin, 
joiden avulla on mahdollista ottaa talteen 
ja käyttää uudelleen arvokkaita raaka-
aineita, kuten kaatopaikkalouhintaan ja 
urbaaniin kaivostoimintaan;

Or. nl

Tarkistus 68
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota vahvistamaan 
erityisesti pk-yrityksille suunnattuja 
resurssitehokkuutta koskevia 
neuvontapalveluja esimerkiksi tukemalla 
tällaisia ohjelmia Kilpailukyvyn ja 
innovoinnin toimeenpanovirastossa 
(EACI); kehottaa komissiota tukemaan 
pk-yrityksiä tällä alalla edistämällä 
parhaiden käytäntöjen jakamista 
jäsenvaltioiden välillä ja tarjoamalla 
pääsyn asianomaiseen tutkimukseen 
tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman 
ja Horizon 2020 -ohjelman puitteissa;

Or. en

Tarkistus 69
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. korostaa osaamisen ja koulutuksen 
merkitystä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tässä yhteydessä ryhtymään 
tiiviiseen vuoropuheluun 
työmarkkinaosapuolten, yliopistojen ja 
teollisuuden kanssa; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita tukemaan yhteistyössä 
teollisuuden ja yliopistojen kanssa 
resurssitehokkuutta ottamalla käyttöön 
yliopistoissa erityisiä ohjelmia ja 
apurahoja; tukee edelleen tältä osin 
tämän alan vaihto-ohjelmia, kuten 
EMMEP-ohjelmaa (Erasmus Mundus 
Minerals and Environmental 
Programme);

Or. en


