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Tarkistus 1
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti 
resurssitehokkuutta koskevaan lippulaiva-
aloitteeseen ja panee merkille sen 
ratkaisevan vaikutuksen nykyisten ja 
tulevien sukupolvien elämänlaatuun;

1. suhtautuu myönteisesti 
resurssitehokkuutta koskevaan lippulaiva-
aloitteeseen, jolla edistetään resurssien 
kestävää käyttöä kasvun ja työpaikkojen 
luomiseksi ja varmistetaan tarvittava 
talouskehitys vaarantamatta nykyisten ja 
tulevien sukupolvien valmiuksia ja 
elämänlaatua;

Or. pt

Tarkistus 2
Derek Vaughan

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti 
resurssitehokkuutta koskevaan lippulaiva-
aloitteeseen ja panee merkille sen 
ratkaisevan vaikutuksen nykyisten ja 
tulevien sukupolvien elämänlaatuun;

1. suhtautuu myönteisesti 
resurssitehokkuutta koskevaan lippulaiva-
aloitteeseen ja panee merkille sen 
ratkaisevan vaikutuksen nykyisten ja 
tulevien sukupolvien elämänlaatuun;
katsoo, että kaikkiin strategioihin on 
sisällytettävä kaikki Euroopan valtavat 
luonnonvarat ja raaka-aineet, kuten 
polttoaineet, mineraalit ja metallit, sekä 
elintarvikkeet, maaperä, vesi, ilma ja 
luonnonympäristö;

Or. en
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Tarkistus 3
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti 
resurssitehokkuutta koskevaan lippulaiva-
aloitteeseen ja panee merkille sen 
ratkaisevan vaikutuksen nykyisten ja 
tulevien sukupolvien elämänlaatuun;

1. suhtautuu myönteisesti 
resurssitehokkuutta koskevaan lippulaiva-
aloitteeseen ja panee merkille sen 
ratkaisevan vaikutuksen alueiden 
kestävään kehitykseen ja nykyisten ja 
tulevien sukupolvien elämänlaatuun sekä 
niiden väestökehityksestä johtuviin 
kasvaviin lisääntyviin tarpeisiin; pitää
tärkeänä, että keskitetään investointeja 
kestävään kehitykseen ja korostetaan 
resurssitehokkuutta ja vähähiilistä 
taloutta, jotta voidaan hyödyntää 
paremmin ympäristöystävällisten 
työpaikkojen suuret mahdollisuudet ja 
vaikuttaa näin myönteisesti paikallisen ja 
alueellisen tason työllisyystilanteeseen; 

Or. en

Tarkistus 4
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti 
resurssitehokkuutta koskevaan lippulaiva-
aloitteeseen ja panee merkille sen 
ratkaisevan vaikutuksen nykyisten ja 
tulevien sukupolvien elämänlaatuun;

1. suhtautuu myönteisesti 
resurssitehokkuutta koskevaan lippulaiva-
aloitteeseen ja panee merkille sen 
ratkaisevan vaikutuksen nykyisten ja 
tulevien sukupolvien elämänlaatuun ja sen 
roolin sukupolvien välisen 
solidaarisuuden takaajana;

Or. pt
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Tarkistus 5
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti 
resurssitehokkuutta koskevaan lippulaiva-
aloitteeseen ja panee merkille sen 
ratkaisevan vaikutuksen nykyisten ja 
tulevien sukupolvien elämänlaatuun;

1. suhtautuu myönteisesti 
resurssitehokkuutta koskevaan lippulaiva-
aloitteeseen ja panee merkille sen 
ratkaisevan vaikutuksen nykyisten ja 
tulevien sukupolvien elämänlaatuun;
katsoo, että koheesiopolitiikka yhdessä 
vahvan uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan kanssa vapauttaa 
maaseudun taloudellista potentiaalia ja 
luo uusia pysyviä työpaikkoja ja turvaa 
näin näiden alueiden kehityksen; 

Or. lt

Tarkistus 6
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti 
resurssitehokkuutta koskevaan lippulaiva-
aloitteeseen ja panee merkille sen 
ratkaisevan vaikutuksen nykyisten ja 
tulevien sukupolvien elämänlaatuun;

1. suhtautuu myönteisesti 
resurssitehokkuutta koskevaan lippulaiva-
aloitteeseen ja panee merkille sen 
ratkaisevan merkityksen kestävän, 
älykkään ja osallistavan kasvun 
luomisessa Eurooppaan sekä nykyisten ja 
tulevien sukupolvien elämänlaadun ja 
ympäristön tilan parantamisessa;

Or. fr

Tarkistus 7
Lambert van Nistelrooij
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Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti 
resurssitehokkuutta koskevaan lippulaiva-
aloitteeseen ja panee merkille sen 
ratkaisevan vaikutuksen nykyisten ja 
tulevien sukupolvien elämänlaatuun;

1. suhtautuu myönteisesti 
resurssitehokkuutta koskevaan lippulaiva-
aloitteeseen ja panee merkille sen 
ratkaisevan vaikutuksen nykyisten ja 
tulevien sukupolvien elämänlaatuun;
korostaa, että resurssitehokkuuden 
lisäämisellä voidaan lisätä energian 
huoltovarmuutta, tehdä liikenteestä 
entistä energiatehokkaampaa ja parantaa 
Euroopan yritysten kilpailukykyä;

Or. nl

Tarkistus 8
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa tarvetta keskittää 
investointeja energiatehokkuuteen, 
uusiutuvaan energiaan, rakennusten 
energiatehokkuuteen ja puhtaaseen 
liikenteeseen sekä uusiutuvan energian 
alueellisiin infrastruktuureihin varsinkin 
epäsuotuisassa asemassa olevilla alueilla; 
kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 
rakennerahastojen panosta kestävään 
kasvuun nykyisellä ohjelmakaudella ja 
pyytää komissiota arvioimaan muutettuja 
toimintaohjelmia nopeasti ja 
epäbyrokraattisesti;

Or. en

Tarkistus 9
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. kehottaa lisäämään 
koheesiopolitiikan ja naapuruuspolitiikan 
synergioita rajat ylittävien 
energiainfrastruktuurihankkeiden 
yhteisrahoituksessa;

Or. en

Tarkistus 10
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. korostaa, että alueellisten 
ekosysteemien säilyttämisen avulla 
saadaan kestäviä työpaikkoja ja 
sosioekonomista kehitystä, ja kehottaa 
siksi lisäämään investointeja 
luonnonpääomaan alueellisen 
taloudellisen kehityksen lähteenä; 
kehottaa alueita ja jäsenvaltioita 
hyödyntämään mahdollisuuden keskittyä 
toimintaohjelmissa luonnonriskien 
ehkäisemiseen ja ympäristöystävällisiin 
infrastruktuureihin, kuten ekokäytäviin, 
rannikkoalueisiin, metsiin ja jokiin;

Or. en

Tarkistus 11
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. korostaa, että ekologisella 
innovoinnilla voidaan lisästä 
resurssitehokkuutta ja luoda uusia 
työpaikkoja kaikille talousaloille ja että 
tällaista innovointia on tuettava 
rakennerahastovaroin tukemalla 
ympäristöystävällisen teknologian alan 
alueellisia klustereita ja pk-yrityksiä;

Or. en

Tarkistus 12
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
1 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 e. muistuttaa, että kestävä kehitys on 
valtavirtaistettava alueellisten 
kehityshankkeiden suunnittelussa, 
toteutuksessa ja arvioinnissa ja että sitä 
varten tarvitaan kestävän kehityksen 
indikaattoreita, joita voivat kehittää 
kansalliset ja alueelliset viranomaiset; 
korostaa, että alueiden ja kaupunkien 
olisi käytettävä enemmän 
ympäristöystävällisiä julkisia hankintoja;

Or. en

Tarkistus 13
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että resurssitehokkaan 2. korostaa, että resurssitehokkaan 
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Euroopan aikaansaamiseksi olisi saatava 
aikaan lisää yhteensovittamista ja 
synergiaa monien politiikanalojen ja niiden 
eri välineiden välillä alueellisella, 
kansallisella ja EU:n tasolla niiden 
tehokkuuden takaamiseksi; huomauttaa, 
että aluepolitiikassa on jo käytössä 
yhteensovitettu ja yhdennetty 
lähestymistapa; panee merkille, että 
tiettyjen politiikanalojen välillä on jo 
kompromissiratkaisuja ja että niitä on 
käsiteltävä;

Euroopan aikaansaamiseksi olisi saatava 
aikaan lisää yhteensovittamista ja 
synergiaa monien politiikanalojen ja niiden 
eri välineiden välillä alueellisella, 
kansallisella ja EU:n tasolla niiden 
tehokkuuden takaamiseksi; huomauttaa, 
että aluepolitiikassa on jo käytössä 
yhteensovitettu ja yhdennetty 
lähestymistapa; panee merkille, että 
tiettyjen politiikanalojen välillä on jo 
kompromissiratkaisuja ja että niitä on 
käsiteltävä; kehottaa valtavirtaistamaan 
ilmastonsuojelun tulevassa 
koheesiopolitiikassa käyttämällä 
Ranskassa kehitettyä NECATER-
välinettä;

Or. en

Tarkistus 14
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että resurssitehokkaan 
Euroopan aikaansaamiseksi olisi saatava 
aikaan lisää yhteensovittamista ja 
synergiaa monien politiikanalojen ja niiden 
eri välineiden välillä alueellisella, 
kansallisella ja EU:n tasolla niiden 
tehokkuuden takaamiseksi; huomauttaa, 
että aluepolitiikassa on jo käytössä 
yhteensovitettu ja yhdennetty 
lähestymistapa; panee merkille, että 
tiettyjen politiikanalojen välillä on jo 
kompromissiratkaisuja ja että niitä on 
käsiteltävä;

2. korostaa, että resurssitehokkaan 
Euroopan aikaansaamiseksi olisi saatava 
aikaan lisää yhteensovittamista ja 
synergiaa monien politiikanalojen ja niiden 
eri välineiden välillä sekä hyvien 
käytäntöjen vaihtoa paikallisella,
alueellisella, kansallisella ja EU:n tasolla 
niiden tehokkuuden ja tietämyksen siirron 
lisäämisen takaamiseksi; huomauttaa, että 
aluepolitiikassa on jo käytössä 
yhteensovitettu ja yhdennetty 
lähestymistapa; panee merkille, että 
tiettyjen politiikanalojen välillä on jo 
kompromissiratkaisuja ja että niitä on 
käsiteltävä;

Or. pt
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Tarkistus 15
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että resurssitehokkaan 
Euroopan aikaansaamiseksi olisi saatava 
aikaan lisää yhteensovittamista ja 
synergiaa monien politiikanalojen ja niiden 
eri välineiden välillä alueellisella, 
kansallisella ja EU:n tasolla niiden 
tehokkuuden takaamiseksi; huomauttaa, 
että aluepolitiikassa on jo käytössä 
yhteensovitettu ja yhdennetty 
lähestymistapa; panee merkille, että 
tiettyjen politiikanalojen välillä on jo 
kompromissiratkaisuja ja että niitä on 
käsiteltävä;

2. korostaa, että resurssitehokkaan 
Euroopan aikaansaamiseksi olisi saatava 
aikaan lisää yhteensovittamista ja 
synergiaa monien politiikanalojen ja niiden 
eri välineiden välillä, synergiaa toimien 
välillä ja resurssien kestävää ja järkevää 
käyttöä koskeva yhteinen strategia
alueellisella, kansallisella ja EU:n tasolla 
niiden tehokkuuden takaamiseksi;
huomauttaa, että aluepolitiikassa on jo 
käytössä yhteensovitettu ja yhdennetty 
lähestymistapa; panee merkille, että 
tiettyjen politiikanalojen välillä on jo 
kompromissiratkaisuja ja että niitä on 
käsiteltävä;

Or. lt

Tarkistus 16
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että resurssitehokkaan 
Euroopan aikaansaamiseksi olisi saatava 
aikaan lisää yhteensovittamista ja 
synergiaa monien politiikanalojen ja niiden 
eri välineiden välillä alueellisella, 
kansallisella ja EU:n tasolla niiden 
tehokkuuden takaamiseksi; huomauttaa, 
että aluepolitiikassa on jo käytössä 
yhteensovitettu ja yhdennetty 
lähestymistapa; panee merkille, että 
tiettyjen politiikanalojen välillä on jo 
kompromissiratkaisuja ja että niitä on 

2. toteaa, että EU:n ja jäsenvaltioiden 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten toimista huolimatta 
resurssien yhteiskäytössä on vielä suuria 
puutteita; korostaa siksi, että 
resurssitehokkaan Euroopan 
aikaansaamiseksi olisi saatava aikaan lisää 
yhteensovittamista ja synergiaa monien 
politiikanalojen ja niiden eri välineiden
välillä alueellisella, kansallisella ja EU:n 
tasolla niiden tehokkuuden takaamiseksi; 
huomauttaa, että aluepolitiikassa on jo 
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käsiteltävä; käytössä yhteensovitettu ja yhdennetty 
lähestymistapa; panee merkille, että 
tiettyjen politiikanalojen välillä on jo 
kompromissiratkaisuja ja että niitä on 
käsiteltävä;

Or. es

Tarkistus 17
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että resurssitehokkaan 
Euroopan aikaansaamiseksi olisi saatava 
aikaan lisää yhteensovittamista ja 
synergiaa monien politiikanalojen ja niiden 
eri välineiden välillä alueellisella, 
kansallisella ja EU:n tasolla niiden 
tehokkuuden takaamiseksi; huomauttaa, 
että aluepolitiikassa on jo käytössä 
yhteensovitettu ja yhdennetty 
lähestymistapa; panee merkille, että 
tiettyjen politiikanalojen välillä on jo 
kompromissiratkaisuja ja että niitä on 
käsiteltävä;

2. korostaa, että resurssitehokkaan 
Euroopan aikaansaamiseksi olisi saatava 
aikaan lisää yhteensovittamista ja 
synergiaa monien politiikanalojen ja niiden 
eri välineiden välillä alueellisella, 
kansallisella ja EU:n tasolla niiden 
tehokkuuden takaamiseksi; huomauttaa, 
että aluepolitiikassa on jo käytössä 
yhteensovitettu ja yhdennetty 
lähestymistapa; panee merkille, että 
tiettyjen politiikanalojen välillä on jo 
kompromissiratkaisuja ja että niitä on 
edistettävä;

Or. fr

Tarkistus 18
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että resurssitehokkaan 
Euroopan aikaansaamiseksi olisi saatava 
aikaan lisää yhteensovittamista ja 
synergiaa monien politiikanalojen ja niiden 

2. korostaa, että resurssitehokkaan 
Euroopan aikaansaamiseksi olisi saatava 
aikaan lisää yhteensovittamista ja 
synergiaa monien politiikanalojen ja niiden 
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eri välineiden välillä alueellisella, 
kansallisella ja EU:n tasolla niiden 
tehokkuuden takaamiseksi; huomauttaa, 
että aluepolitiikassa on jo käytössä 
yhteensovitettu ja yhdennetty 
lähestymistapa; panee merkille, että 
tiettyjen politiikanalojen välillä on jo 
kompromissiratkaisuja ja että niitä on 
käsiteltävä;

eri välineiden välillä alueellisella, 
kansallisella ja EU:n tasolla niiden 
tehokkuuden takaamiseksi; huomauttaa, 
että aluepolitiikassa on jo käytössä 
yhteensovitettu ja yhdennetty 
lähestymistapa; panee merkille, että 
tiettyjen politiikanalojen välillä on jo 
kompromissiratkaisuja ja että niitä on 
käsiteltävä selkeän ja näyttöön perustuvan 
poliittisen ohjauksen avulla;

Or. en

Tarkistus 19
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. muistuttaa erityisesti syrjäisimpien 
alueiden osalta eduista, joita voidaan 
saada rakennerahastojen ja ulkoiseen 
yhteistyöhön sovellettavien unionin 
rahoitusvälineiden välisten synergioiden 
lisäämisellä; kehottaa panemaan 
täytäntöön lähialueita koskevan 
toimintasuunnitelman syrjäisimpien 
alueiden tukemiseksi; 

Or. fr

Tarkistus 20
Derek Vaughan

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille aluepolitiikan ratkaisevan 
aseman resurssien tehokkaaseen käyttöön 
tähtäävien aloitteiden tukemisessa sen 

3. panee merkille aluepolitiikan ratkaisevan 
aseman resurssien tehokkaaseen käyttöön 
tähtäävien aloitteiden tukemisessa sen 
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pitkän aikavälin kehitysohjelmien, 
hajautetun hallintojärjestelmän vuoksi ja 
EU:n kestävää kehitystä koskevien 
ensisijaisten tavoitteiden sisällyttämisen 
vuoksi;

pitkän aikavälin kehitysohjelmien, 
hajautetun hallintojärjestelmän vuoksi ja 
EU:n kestävää kehitystä koskevien 
ensisijaisten tavoitteiden sisällyttämisen 
vuoksi; kehottaa tarkistamaan nykyisiä 
ohjelmia ja käytäntöjä, jotta voidaan 
varmistaa, että aluepolitiikassa otetaan 
ensisijaisesti huomioon mahdollisimman 
suuri resurssitehokkuus;

Or. en

Tarkistus 21
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille aluepolitiikan ratkaisevan 
aseman resurssien tehokkaaseen käyttöön 
tähtäävien aloitteiden tukemisessa sen 
pitkän aikavälin kehitysohjelmien, 
hajautetun hallintojärjestelmän vuoksi ja 
EU:n kestävää kehitystä koskevien 
ensisijaisten tavoitteiden sisällyttämisen 
vuoksi;

3. panee merkille aluepolitiikan ratkaisevan 
aseman resurssien tehokkaaseen käyttöön 
tähtäävien aloitteiden tukemisessa sen 
pitkän aikavälin kehitysohjelmien, 
hajautetun hallintojärjestelmän vuoksi ja 
EU:n kestävää kehitystä koskevien 
ensisijaisten tavoitteiden sisällyttämisen 
vuoksi sekä kumppanuusperiaatteen 
nojalla toimivien kumppanien arvokkaan 
panoksen, ja katsoo, että tätä on tuettava 
rahoittamalla teknistä apua ja 
kumppanien valmiuksien lisäämistä sekä 
yksinkertaistamalla menettelyjä;

Or. en

Tarkistus 22
Riikka Manner

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille aluepolitiikan ratkaisevan
aseman resurssien tehokkaaseen käyttöön 
tähtäävien aloitteiden tukemisessa sen 
pitkän aikavälin kehitysohjelmien, 
hajautetun hallintojärjestelmän vuoksi ja 
EU:n kestävää kehitystä koskevien 
ensisijaisten tavoitteiden sisällyttämisen 
vuoksi;

3. panee merkille aluepolitiikan ratkaisevan 
aseman resurssien tehokkaaseen käyttöön 
tähtäävien aloitteiden tukemisessa sen 
pitkän aikavälin kehitysohjelmien, 
hajautetun hallintojärjestelmän vuoksi ja 
EU:n kestävää kehitystä koskevien 
ensisijaisten tavoitteiden sisällyttämisen 
vuoksi; katsoo, että nämä tavoitteet tulee 
huomioida aluepoliitikan tulevassa 
lainsäädännössä painottaen hankkeita, 
jotka edistävät osaltaan tehokasta 
resurssien käyttöä;

Or. fi

Tarkistus 23
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille aluepolitiikan ratkaisevan 
aseman resurssien tehokkaaseen käyttöön 
tähtäävien aloitteiden tukemisessa sen 
pitkän aikavälin kehitysohjelmien, 
hajautetun hallintojärjestelmän vuoksi ja 
EU:n kestävää kehitystä koskevien 
ensisijaisten tavoitteiden sisällyttämisen 
vuoksi;

3. panee merkille aluepolitiikan ratkaisevan 
aseman resurssien tehokkaaseen käyttöön 
tähtäävien aloitteiden tukemisessa sen 
pitkän aikavälin kehitysohjelmien, 
hajautetun hallintojärjestelmän vuoksi ja 
EU:n kestävää kehitystä koskevien 
ensisijaisten tavoitteiden sisällyttämisen 
vuoksi; korostaa, että EU:n toimista ja 
poliittisista strategioista, joilla on jo 
onnistuttu ratkaisemaan resurssien 
tehokasta käyttöä koskevia ongelmia, olisi 
tehtävä malli, jonka pohjalta hyväksytään 
ja toteutetaan muita strategioita, jotka 
liittyvät muihin luonnonvarojen hallintaa 
koskeviin kysymyksiin;

Or. lt



AM\873743FI.doc 15/31 PE469.854v01-00

FI

Tarkistus 24
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille aluepolitiikan ratkaisevan 
aseman resurssien tehokkaaseen käyttöön 
tähtäävien aloitteiden tukemisessa sen 
pitkän aikavälin kehitysohjelmien, 
hajautetun hallintojärjestelmän vuoksi ja 
EU:n kestävää kehitystä koskevien 
ensisijaisten tavoitteiden sisällyttämisen 
vuoksi;

3. panee merkille aluepolitiikan ratkaisevan 
aseman resurssien tehokkaaseen käyttöön 
tähtäävien aloitteiden tukemisessa sen 
pitkän aikavälin kehitysohjelmien, 
hajautetun hallintojärjestelmän vuoksi ja 
EU:n kestävää kehitystä koskevien 
ensisijaisten tavoitteiden sisällyttämisen 
vuoksi; korostaa, että tarvitaan 
asianmukainen infrastruktuuri, jotta 
voidaan kehittää ja levittää maataloutta 
koskevia tieto- ja innovointijärjestelmiä, 
mukaan luettuina koulutus- ja 
harjoittelumahdollisuudet, 
tilaneuvontapalvelut ja parhaiden 
käytäntöjen vaihto, jotta voidaan 
nykyaikaistaa maataloutta, auttaa 
innovatiivisia viljelijöitä jakamaan 
kokemuksiaan ja parantaa lisäarvoketjuja 
maaseutualueilla; katsoo, että tällaisia 
ohjelmia olisi oltava käytettävissä kaikissa 
jäsenvaltioissa;

Or. lt

Tarkistus 25
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille aluepolitiikan 
ratkaisevan aseman resurssien 
tehokkaaseen käyttöön tähtäävien 
aloitteiden tukemisessa sen pitkän 
aikavälin kehitysohjelmien, hajautetun 
hallintojärjestelmän vuoksi ja EU:n 

3. katsoo, että aluepolitiikalla voi olla 
ratkaiseva rooli resurssien tehokkaaseen 
käyttöön tähtäävien aloitteiden 
tukemisessa; katsoo, että aluepolitiikalla 
voidaan sen erityispiirteiden ansiosta 
luoda mahdollisuuksia varsinkin siksi, 
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kestävää kehitystä koskevien ensisijaisten 
tavoitteiden sisällyttämisen vuoksi;

että se perustuu pitkän aikavälin 
kehitysohjelmiin ja hajautettuun 
hallintojärjestelmään; katsoo lisäksi, että
EU:n ensisijaisten tavoitteiden 
sisällyttäminen aluepolitiikkaan tekee 
siitä erityisen soveliaan keinon lisätä 
resurssitehokkuutta;

Or. es

Tarkistus 26
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille aluepolitiikan ratkaisevan 
aseman resurssien tehokkaaseen käyttöön 
tähtäävien aloitteiden tukemisessa sen
pitkän aikavälin kehitysohjelmien, 
hajautetun hallintojärjestelmän vuoksi ja 
EU:n kestävää kehitystä koskevien 
ensisijaisten tavoitteiden sisällyttämisen 
vuoksi;

3. panee merkille aluepolitiikan ratkaisevan 
aseman resurssien tehokkaaseen käyttöön 
tähtäävien aloitteiden, kuten rakennusten 
energiatehokkuutta sekä tutkimus- ja 
innovointi-investointeja ja kestävän 
kehityksen investointeja koskevien 
aloitteiden, tukemisessa sen pitkän 
aikavälin kehitysohjelmien, hajautetun 
hallintojärjestelmän vuoksi ja EU:n 
kestävää kehitystä koskevien ensisijaisten 
tavoitteiden sisällyttämisen vuoksi;

Or. fr

Tarkistus 27
Erminia Mazzoni

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. palauttaa mieliin keskustelun 
tulevasta koheesiopolitiikasta, jonka olisi 
oltava tuloksiin tähtäävää, ja kehottaa 
sisällyttämään resurssitehokkuuden 
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tärkeimpien tavoitteiden joukkoon;

Or. en

Tarkistus 28
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden tehtävänä on edistää 
kaikkia aloitteita, joilla pyritään 
parantamaan resurssitehokkuutta 
maailmanlaajuisesti;

Or. lt

Tarkistus 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. muistuttaa, että on tärkeää laatia eri 
alueiden ja useampien jäsenvaltioiden 
yhteisiä strategioita 
resurssitehokkuudesta; korostaa 
Euroopan alueellisen yhteistyön 
merkitystä koordinoitujen strategioiden 
laadinnassa sekä rajat ylittävien 
energiainfrastruktuuri- ja 
ympäristöinvestointien merkitystä 
resurssien saatavuuden turvaamisessa;
kannustaa lisäksi laatimaan 
makroalueellisia strategioita, joissa 
keskitytään erityisesti 
ympäristönsuojeluun, 
toimitusvarmuuteen ja 
energiaomavaraisuuteen; 
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Or. fr

Tarkistus 30
Tamás Deutsch

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että resurssitehokkuutta olisi 
käsiteltävä alueellisella ja paikallisella 
tasolla – ja otettava huomioon Euroopan 
alueiden ominaispiirteet ja erilaiset 
kehitystasot – ja alue- ja 
paikallisviranomaisten ja kumppanien olisi 
oltava suoraan mukana asiaankuuluvien 
toimenpiteiden suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa; katsoo, että se saisi 
aikaan suuremman vastuullisuuden tunteen 
resurssitehokkuuden tavoitteista kaikilla 
tasoilla;

4. korostaa, että resurssitehokkuutta olisi 
käsiteltävä alueellisella ja paikallisella 
tasolla – ja otettava huomioon Euroopan 
alueiden ominaispiirteet ja erilaiset 
kehitystasot – ja alue- ja 
paikallisviranomaisten sekä 
kansalaisjärjestöjen, kansalaisten ja 
muiden kumppanien olisi oltava suoraan 
mukana asiaankuuluvien toimenpiteiden 
suunnittelussa ja täytäntöönpanossa; 
katsoo, että se saisi aikaan suuremman 
vastuullisuuden tunteen 
resurssitehokkuuden tavoitteista kaikilla 
tasoilla;

Or. en

Tarkistus 31
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että resurssitehokkuutta olisi 
käsiteltävä alueellisella ja paikallisella 
tasolla – ja otettava huomioon Euroopan 
alueiden ominaispiirteet ja erilaiset 
kehitystasot – ja alue- ja 
paikallisviranomaisten ja kumppanien olisi 
oltava suoraan mukana asiaankuuluvien 
toimenpiteiden suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa; katsoo, että se saisi 
aikaan suuremman vastuullisuuden tunteen 

4. korostaa, että resurssitehokkuutta olisi 
käsiteltävä alueellisella ja paikallisella 
tasolla – ja otettava huomioon Euroopan 
alueiden kehityspotentiaalin tukeminen ja 
niiden suurimpien ongelmien 
ratkaiseminen ja kehityserojen 
kaventaminen – ja alue- ja 
paikallisviranomaisten ja kumppanien olisi 
oltava kumppanuusperiaatetta 
vahvistamalla suoraan mukana 
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resurssitehokkuuden tavoitteista kaikilla 
tasoilla;

asiaankuuluvien toimenpiteiden 
suunnittelussa ja täytäntöönpanossa; 
katsoo, että se saisi aikaan suuremman 
vastuullisuuden tunteen 
resurssitehokkuuden tavoitteista kaikilla 
tasoilla;

Or. pt

Tarkistus 32
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että resurssitehokkuutta olisi 
käsiteltävä alueellisella ja paikallisella 
tasolla – ja otettava huomioon Euroopan 
alueiden ominaispiirteet ja erilaiset 
kehitystasot – ja alue- ja 
paikallisviranomaisten ja kumppanien olisi 
oltava suoraan mukana asiaankuuluvien 
toimenpiteiden suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa; katsoo, että se saisi 
aikaan suuremman vastuullisuuden tunteen 
resurssitehokkuuden tavoitteista kaikilla 
tasoilla;

4. korostaa, että resurssitehokkuutta olisi 
käsiteltävä alueellisella ja paikallisella 
tasolla – ja otettava huomioon Euroopan 
alueiden ominaispiirteet ja erilaiset 
kehitystasot – ja alue- ja 
paikallisviranomaisten ja kumppanien olisi 
oltava suoraan mukana asiaankuuluvien 
toimenpiteiden suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa; katsoo, että se saisi 
aikaan suuremman vastuullisuuden tunteen 
resurssitehokkuuden tavoitteista kaikilla 
tasoilla; suosittaa määrittelemään ja 
edistämään hyviä käytäntöjä alue- ja 
paikallisviranomaisten verkostoissa;

Or. ro

Tarkistus 33
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että resurssitehokkuutta olisi
käsiteltävä alueellisella ja paikallisella 

4. korostaa, että alueellisen ja paikallisen 
tason resurssitehokkuudessa olisi otettava 
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tasolla – ja otettava huomioon Euroopan 
alueiden ominaispiirteet ja erilaiset 
kehitystasot – ja alue- ja 
paikallisviranomaisten ja kumppanien olisi 
oltava suoraan mukana asiaankuuluvien 
toimenpiteiden suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa; katsoo, että se saisi 
aikaan suuremman vastuullisuuden tunteen 
resurssitehokkuuden tavoitteista kaikilla 
tasoilla;

huomioon myös Euroopan alueiden 
ominaispiirteet ja että alue- ja 
paikallisviranomaisten ja kumppanien sekä 
kansalaisten ja yritysten olisi oltava 
suoraan mukana asiaankuuluvien 
toimenpiteiden suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa; katsoo, että se saisi 
aikaan suuremman vastuullisuuden tunteen 
resurssitehokkuuden tavoitteista kaikilla 
tasoilla;

Or. de

Tarkistus 34
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että resurssitehokkuutta olisi 
käsiteltävä alueellisella ja paikallisella 
tasolla – ja otettava huomioon Euroopan 
alueiden ominaispiirteet ja erilaiset 
kehitystasot – ja alue- ja 
paikallisviranomaisten ja kumppanien olisi 
oltava suoraan mukana asiaankuuluvien 
toimenpiteiden suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa; katsoo, että se saisi 
aikaan suuremman vastuullisuuden tunteen 
resurssitehokkuuden tavoitteista kaikilla 
tasoilla;

4. korostaa, että resurssitehokkuutta olisi 
käsiteltävä alueellisella ja paikallisella 
tasolla – ja otettava huomioon Euroopan 
alueiden ominaispiirteet ja erilaiset 
kehitystasot – ja alue- ja 
paikallisviranomaisten sekä yksityisen 
sektorin kumppanien ja 
kumppanuusjärjestöjen olisi oltava 
suoraan mukana asiaankuuluvien 
toimenpiteiden suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa; katsoo, että se saisi 
aikaan suuremman vastuullisuuden tunteen 
resurssitehokkuuden tavoitteista kaikilla 
tasoilla;

Or. fr

Tarkistus 35
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että resurssitehokkuutta olisi 
käsiteltävä alueellisella ja paikallisella 
tasolla – ja otettava huomioon Euroopan 
alueiden ominaispiirteet ja erilaiset 
kehitystasot – ja alue- ja 
paikallisviranomaisten ja kumppanien olisi 
oltava suoraan mukana asiaankuuluvien 
toimenpiteiden suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa; katsoo, että se saisi 
aikaan suuremman vastuullisuuden tunteen 
resurssitehokkuuden tavoitteista kaikilla 
tasoilla;

4. korostaa, että resurssitehokkuutta olisi 
käsiteltävä alueellisella ja paikallisella 
tasolla – ja otettava huomioon Euroopan 
alueiden ominaispiirteet ja erilaiset 
kehitystasot – ja alue- ja 
paikallisviranomaisten ja kumppanien olisi 
oltava suoraan mukana asiaankuuluvien 
toimenpiteiden suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa, myös hankkeissa, jotka 
koskevat asuntojen, rakentamisen ja 
kestävän liikkuvuuden 
energiatehokkuutta; katsoo, että se saisi 
aikaan suuremman vastuullisuuden tunteen 
resurssitehokkuuden tavoitteista kaikilla 
tasoilla;

Or. en

Tarkistus 36
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että resurssitehokkuutta olisi 
käsiteltävä alueellisella ja paikallisella 
tasolla – ja otettava huomioon Euroopan 
alueiden ominaispiirteet ja erilaiset 
kehitystasot – ja alue- ja 
paikallisviranomaisten ja kumppanien olisi 
oltava suoraan mukana asiaankuuluvien 
toimenpiteiden suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa; katsoo, että se saisi 
aikaan suuremman vastuullisuuden tunteen 
resurssitehokkuuden tavoitteista kaikilla 
tasoilla;

4. korostaa, että resurssitehokkuutta olisi 
käsiteltävä alueellisella ja paikallisella 
tasolla ja huomioon olisi otettava Euroopan 
alueiden ominaispiirteet ja erilaiset 
kehitystasot sekä Euroopan alueiden ja 
kaupunkien tärkeä rooli 
resurssitehokkuustavoitteiden 
täyttämisessä, ja korostaa, että alue- ja 
paikallisviranomaisten ja kumppanien olisi 
oltava suoraan mukana asiaankuuluvien 
toimenpiteiden suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa; katsoo, että se saisi 
aikaan suuremman vastuullisuuden tunteen 
resurssitehokkuuden tavoitteista kaikilla 
tasoilla;

Or. lt
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Tarkistus 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että resurssitehokkuutta olisi 
käsiteltävä alueellisella ja paikallisella 
tasolla – ja otettava huomioon Euroopan 
alueiden ominaispiirteet ja erilaiset 
kehitystasot – ja alue- ja 
paikallisviranomaisten ja kumppanien olisi 
oltava suoraan mukana asiaankuuluvien 
toimenpiteiden suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa; katsoo, että se saisi 
aikaan suuremman vastuullisuuden tunteen 
resurssitehokkuuden tavoitteista kaikilla 
tasoilla;

4. korostaa, että resurssitehokkuutta olisi 
käsiteltävä alueellisella ja paikallisella 
tasolla – ja otettava huomioon Euroopan 
alueiden ominaispiirteet ja erilaiset 
kehitystasot – ja alue- ja 
paikallisviranomaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien olisi 
oltava mukana asiaankuuluvien 
toimenpiteiden suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa; katsoo, että se saisi 
aikaan suuremman vastuullisuuden tunteen 
ja paremman sitoutumisen
resurssitehokkuuden tavoitteisiin kaikilla 
tasoilla;

Or. fr

Tarkistus 38
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että resurssitehokkuutta olisi
käsiteltävä alueellisella ja paikallisella 
tasolla – ja otettava huomioon Euroopan 
alueiden ominaispiirteet ja erilaiset 
kehitystasot – ja alue- ja 
paikallisviranomaisten ja kumppanien olisi
oltava suoraan mukana asiaankuuluvien 
toimenpiteiden suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa; katsoo, että se saisi
aikaan suuremman vastuullisuuden 
tunteen resurssitehokkuuden tavoitteista 

4. korostaa, että myös tämän vuoksi
resurssitehokkuutta on käsiteltävä 
alueellisella ja paikallisella tasolla, ja että 
näin ollen alue- ja paikallisviranomaisten 
ja kumppanien on oltava suoraan mukana 
heti asiaankuuluvien ohjelmien ja
toimenpiteiden suunnittelussa ja sen 
jälkeisessä täytäntöönpanossa; katsoo, että 
näin saataisiin aikaan suurempi
vastuullisuuden tunne resurssitehokkuuden 
tavoitteista kaikilla tasoilla;
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kaikilla tasoilla;

Or. es

Tarkistus 39
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että resurssitehokkuutta olisi 
käsiteltävä alueellisella ja paikallisella 
tasolla – ja otettava huomioon Euroopan 
alueiden ominaispiirteet ja erilaiset 
kehitystasot – ja alue- ja 
paikallisviranomaisten ja kumppanien olisi 
oltava suoraan mukana asiaankuuluvien 
toimenpiteiden suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa; katsoo, että se saisi 
aikaan suuremman vastuullisuuden tunteen 
resurssitehokkuuden tavoitteista kaikilla 
tasoilla;

4. korostaa, että resurssitehokkuutta olisi 
käsiteltävä alueellisella ja paikallisella 
tasolla – ja otettava huomioon Euroopan 
alueiden ominaispiirteet ja erilaiset 
kehitystasot – ja alue- ja 
paikallisviranomaisten ja kumppanien olisi 
oltava suoraan mukana asiaankuuluvien 
toimenpiteiden suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa; katsoo, että se saisi 
aikaan suuremman vastuullisuuden tunteen 
resurssitehokkuuden tavoitteista kaikilla 
tasoilla; korostaa, että alue- ja 
paikallisviranomaisten on mukautettava 
resurssitehokkuustoimet Eurooppa 2020 
-strategiaan ja sisällytettävä ne laajempiin 
alueellisiin sopimuksiin, jotka kattavat 
kaikki lippulaivahankkeet;

Or. en

Tarkistus 40
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että resurssitehokkuutta olisi 
käsiteltävä alueellisella ja paikallisella 
tasolla – ja otettava huomioon Euroopan 
alueiden ominaispiirteet ja erilaiset 

4. korostaa, että resurssitehokkuutta olisi 
käsiteltävä alueellisella ja paikallisella 
tasolla – ja otettava huomioon Euroopan 
alueiden ominaispiirteet ja erilaiset 
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kehitystasot – ja alue- ja 
paikallisviranomaisten ja kumppanien olisi 
oltava suoraan mukana toimenpiteiden 
suunnittelussa ja täytäntöönpanossa; 
katsoo, että se saisi aikaan suuremman 
vastuullisuuden tunteen 
resurssitehokkuuden tavoitteista kaikilla 
tasoilla;

kehitystasot – ja alue- ja 
paikallisviranomaisten sekä 
sosioekonomisten kumppanien ja 
kumppanuusjärjestöjen olisi oltava 
suoraan mukana toimenpiteiden 
suunnittelun ja täytäntöönpanon kaikissa 
vaiheissa; katsoo, että se saisi aikaan 
suuremman vastuullisuuden tunteen 
resurssitehokkuuden tavoitteista kaikilla 
tasoilla;

Or. fr

Tarkistus 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pitää tärkeänä, että pyritään 
välttämään tehokkaamman hallinnoinnin 
avulla käyttöön saatujen resurssien 
tuhlausta ja että unionin kansalaisia 
valistetaan asiasta ja heidät otetaan 
mukaan toimintaan;

Or. pl

Tarkistus 42
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa lisäksi, että kaikkialla 
EU:ssa on tärkeää luoda konkreettisia ja 
asianmukaisia kannustimia yksityisille, 
esimerkiksi kiinteistön- ja/tai 
maanomistajille, jotta omaisuutta 
hoidettaisiin mahdollisimman 
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resurssitehokkaasti;

Or. de

Tarkistus 43
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että ilmastonmuutos on 
pitkällä aikavälillä ratkaisevia tekijöitä ja 
että siksi on syytä toimia 
johdonmukaisesti ja tehokkaasti niin 
alueellisella, kansallisella kuin unionin 
tasolla; katsoo, että resurssitehokkuuden 
aikaansaamiseksi tarvitaan ehdottomasti 
tutkimus- ja kehitystoimintaa;

Or. ro

Tarkistus 44
Kerstin Westphal

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. suosittelee jäsenvaltioille, että ne ottavat 
alusta alkaen alueelliset tasot mukaan 
painopistealueiden määrittelyyn, 
toimenpiteiden suunnitteluun ja niiden 
täytäntöönpanoon;

5. suosittelee jäsenvaltioille, että ne ottavat 
alusta alkaen alueelliset ja paikalliset tasot 
mukaan painopistealueiden määrittelyyn, 
toimenpiteiden suunnitteluun ja niiden 
täytäntöönpanoon;

Or. de

Tarkistus 45
Derek Vaughan
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. suosittelee jäsenvaltioille, että ne ottavat 
alusta alkaen alueelliset tasot mukaan 
painopistealueiden määrittelyyn, 
toimenpiteiden suunnitteluun ja niiden 
täytäntöönpanoon;

5. suosittelee jäsenvaltioille, että ne ottavat 
alusta alkaen alueelliset tasot mukaan 
painopistealueiden määrittelyyn, 
toimenpiteiden suunnitteluun ja niiden 
täytäntöönpanoon; suosittaa lisäksi 
kansalaisten kuulemista, jotta saadaan 
keskustelu- ja tietofoorumi, sillä 
kansalaiset ovat avainasemassa toimien 
täytäntöönpanossa ja loppujen lopuksi 
juuri he hyötyvät resurssitehokkaasta 
Euroopasta;

Or. en

Tarkistus 46
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. suosittelee jäsenvaltioille, että ne ottavat 
alusta alkaen alueelliset tasot mukaan 
painopistealueiden määrittelyyn, 
toimenpiteiden suunnitteluun ja niiden 
täytäntöönpanoon;

5. suosittelee jäsenvaltioille, että ne ottavat 
alusta alkaen alueelliset tasot suoraan
mukaan painopistealueiden määrittelyyn, 
toimenpiteiden suunnitteluun ja niiden 
täytäntöönpanoon;

Or. pt

Tarkistus 47
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. huomauttaa, että tarvitaan yhteisiä 
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indikaattoreita, joiden perusteella on 
mahdollista arvioida hyväksyttyjen 
toimien vaikutuksia, ja katsoo, että 
komission olisi osallistuttava näiden 
indikaattorien määrittelyyn; 

Or. ro

Tarkistus 48
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että EU:ssa päätyy vuosittain 
5,25 miljardin euron edestä raaka-aineita 
käyttämättöminä jätteeksi; korostaa siksi 
jätehuollon merkitystä 
resurssitehokkuudessa; vaatii jätteiden 
hyödyntämistä paremmin raaka-
ainelähteenä;

Or. de

Tarkistus 49
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota luomaan 
järjestelyn, jossa vaihdetaan unionin 
hyviä käytäntöjä aluekehitysrahastojen 
hallinnoinnista, koska nämä rahastot ovat 
keskeinen tekijä resurssien käytössä;

Or. fr
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Tarkistus 50
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. huomauttaa, että päätöksentekijöiden on 
kansallisella ja alueellisella tasolla oltava 
täysin tietoisia merkityksestä, joka 
talouden kasvun irrottamisella resurssien 
käytöstä on; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita 
ja alueita ponnistelemaan edelleen 
resurssien tehokkaan käytön osalta.

6. huomauttaa, että päätöksentekijöiden on 
kansallisella ja alueellisella tasolla oltava 
täysin tietoisia talouskasvun ja resurssien 
käytön yhteensovittamisen merkityksestä; 
kehottaa kaikkia jäsenvaltioita ja alueita 
ponnistelemaan edelleen resurssien 
tehokkaan käytön osalta.

Or. fr

Tarkistus 51
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. huomauttaa, että päätöksentekijöiden on 
kansallisella ja alueellisella tasolla oltava 
täysin tietoisia merkityksestä, joka 
talouden kasvun irrottamisella resurssien 
käytöstä on; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita 
ja alueita ponnistelemaan edelleen 
resurssien tehokkaan käytön osalta.

6. huomauttaa, että päätöksentekijöiden on 
kansallisella ja alueellisella tasolla oltava 
täysin tietoisia merkityksestä, joka 
talouden kasvun irrottamisella resurssien 
käytöstä on; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita 
ja alueita ponnistelemaan edelleen 
resurssien tehokkaan käytön osalta ja 
antamaan tukensa alan tutkimuksen ja 
kehityksen rahoittamiselle.

Or. ro

Tarkistus 52
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. huomauttaa, että päätöksentekijöiden on 
kansallisella ja alueellisella tasolla oltava 
täysin tietoisia merkityksestä, joka 
talouden kasvun irrottamisella resurssien 
käytöstä on; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita 
ja alueita ponnistelemaan edelleen 
resurssien tehokkaan käytön osalta.

6. huomauttaa, että päätöksentekijöiden on 
kansallisella ja alueellisella tasolla oltava 
täysin tietoisia merkityksestä, joka 
talouden kasvun irrottamisella resurssien 
käytöstä on; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita 
ja alueita ponnistelemaan edelleen 
resurssien tehokkaan käytön osalta; 
korostaa, että tavoitteiden olisi oltava 
saavutettavissa ja kohtuuhintaisia ja että 
ne olisi kytkettävä pitkän aikavälin 
tavoitteeseen ja keinoihin sen 
saavuttamiseksi.

Or. nl

Tarkistus 53
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että avoimuus 
koheesiopolitiikassa ja sen 
ohjelmakausissa, varojen myöntämisessä 
ja tiedonsaannissa rakennerahastojen 
edunsaajista on tärkein ehto 
koheesiopolitiikan kokonaistavoitteiden 
saavuttamisessa; kehottaa komissiota 
huolehtimaan siitä, että infrastruktuuri-
investointien rahoitusta valvotaan 
paikallisdemokratian keinoin ja käyttäjien
tarpeiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 54
Lambert van Nistelrooij
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Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että kestävämpien tuotanto-
ja kulutusmallien aikaansaamiseksi 
tarvitaan innovointia ja tutkimusta.

Or. nl

Tarkistus 55
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pitää tärkeänä, että 
koheesiopolitiikan eri toimijat tehostavat 
keskinäistä hyvien käytäntöjen vaihtoa.

Or. fr

Tarkistus 56
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. muistuttaa, että Euroopan 
aluekehitysrahaston on jatkossakin 
täytettävä täydentävät tavoitteet, jotka 
koskevat resurssitehokkuutta ja 
energiaköyhyyden torjuntaa.

Or. en
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Tarkistus 57
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. korostaa, että sekä yritykset että 
kuluttajat voivat vaikuttaa merkittävästi 
Euroopan resurssitehokkuuteen.

Or. nl

Tarkistus 58
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. korostaa, että on edistettävä Jessica-
rahoitusvälinettä, jolla tuetaan 
kaupunkialueiden energiainfrastruktuuri-
ja energiatehokkuushankkeita.

Or. en


