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Tarkistus 1
Catherine Bearder

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että ympäristö-, terveys- ja 
maankäyttöpolitiikat on kytkettävä 
toisiinsa ja että alueiden välistä ja rajat 
ylittävää yhteistyötä on parannettava 
tasapainoisen kehityksen takaamiseksi 
kaupunkien ja niiden lähialueiden sekä 
metsä- ja maaseutualueiden välillä; pitää 
hyödyllisinä toimenpiteitä, joilla vältytään 
maa-alueiden käyttötarkoituksen
muuttamiselta, esimerkiksi 
ekopolttoaineiden tuottamiseksi;

1. tunnustaa, että ilmastonmuutos, 
biologisen monimuotoisuuden 
köyhtyminen ja luonnonvarojen 
liikakulutus ovat haasteita, jotka 
vaikuttavat kaikkiin EU:n kansalaisiin 
kaupunki- ja maaseutualueilla, ja että 
kaikilla hallinnon tasoilla tarvitaan 
toimia näiden vaikutusten 
lieventämiseksi; katsoo, että on 
varmistettava synergia koheesiopolitiikan 
sekä ympäristö-, terveys- ja 
maankäyttöpolitiikan välillä ja että 
paikallishallintojen ja alueiden välistä ja 
rajat ylittävää yhteistyötä on parannettava 
tasapainoisen kehityksen takaamiseksi 
kaupunkien ja niiden lähialueiden sekä 
metsä- ja maaseutualueiden välillä; pitää 
hyödyllisinä toimenpiteitä, joilla vältytään 
maa-alueiden käytön muuttamiselta, 
esimerkiksi ekopolttoaineiden 
tuottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 2
Jean-Paul Besset

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että ympäristö-, terveys- ja 
maankäyttöpolitiikat on kytkettävä 
toisiinsa ja että alueiden välistä ja rajat 
ylittävää yhteistyötä on parannettava 

1. katsoo, että ympäristö-, terveys- ja 
maankäyttöpolitiikat on kytkettävä 
toisiinsa ja että alueiden välistä ja rajat 
ylittävää yhteistyötä on parannettava 
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tasapainoisen kehityksen takaamiseksi 
kaupunkien ja niiden lähialueiden sekä 
metsä- ja maaseutualueiden välillä; pitää 
hyödyllisinä toimenpiteitä, joilla vältytään 
maa-alueiden käyttötarkoituksen 
muuttamiselta, esimerkiksi 
ekopolttoaineiden tuottamiseksi;

tasapainoisen kehityksen takaamiseksi 
erilaisten maankäyttötyyppien välillä 
tähdentämällä samalla 
kaupunkirakenteen hajautumisen 
vähentämistä; pitää hyödyllisinä 
toimenpiteitä, joilla vältytään maa-alueiden 
käyttötarkoituksen muuttamiselta, 
esimerkiksi vain yhden lajin viljelemiseksi 
ja ekopolttoaineiden tuottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 3
Erminia Mazzoni

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että ympäristö-, terveys- ja 
maankäyttöpolitiikat on kytkettävä 
toisiinsa ja että alueiden välistä ja rajat 
ylittävää yhteistyötä on parannettava 
tasapainoisen kehityksen takaamiseksi 
kaupunkien ja niiden lähialueiden sekä 
metsä- ja maaseutualueiden välillä; pitää 
hyödyllisinä toimenpiteitä, joilla vältytään
maa-alueiden käyttötarkoituksen 
muuttamiselta, esimerkiksi 
ekopolttoaineiden tuottamiseksi;

1. katsoo, että ympäristö-, terveys- ja 
maankäyttöpolitiikat on kytkettävä 
toisiinsa ja että alueiden välistä ja rajat 
ylittävää yhteistyötä on parannettava 
tasapainoisen kehityksen takaamiseksi 
kaupunkien ja niiden lähialueiden sekä 
metsä- ja maaseutualueiden välillä; pitää 
välttämättömänä arvioida toimenpiteitä, 
joilla säännellään maa-alueiden 
käyttötarkoituksen muuttamista, 
esimerkiksi ekopolttoaineiden 
tuottamiseksi;

Or. it

Tarkistus 4
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että ympäristö-, terveys- ja 1. katsoo, että ympäristö-, terveys- ja 
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maankäyttöpolitiikat on kytkettävä 
toisiinsa ja että alueiden välistä ja rajat 
ylittävää yhteistyötä on parannettava
tasapainoisen kehityksen takaamiseksi 
kaupunkien ja niiden lähialueiden sekä 
metsä- ja maaseutualueiden välillä; pitää
hyödyllisinä toimenpiteitä, joilla vältytään 
maa-alueiden käyttötarkoituksen 
muuttamiselta, esimerkiksi 
ekopolttoaineiden tuottamiseksi;

maankäyttöpolitiikat on kytkettävä 
toisiinsa ja että alueiden välistä, rajat 
ylittävää ja makroalueellisten 
strategioiden tason yhteistyötä on 
parannettava tasapainoisen kehityksen 
takaamiseksi kaupunkien ja niiden 
lähialueiden sekä metsä- ja 
maaseutualueiden välillä; pitää
hyödyllisinä toimenpiteitä, joilla vältytään 
maa-alueiden käyttötarkoituksen 
muuttamiselta, esimerkiksi 
ekopolttoaineiden tuottamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 5
Jean-Paul Besset

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että kestävä maankäyttö ja 
luonnonvarat tarjoavat mahdollisuuksia 
vihreiden työpaikkojen luomiseen ja niillä 
on myönteisiä vaikutuksia paikallisiin 
talouksiin ja työmarkkinoihin erityisesti 
maaseutualueilla;

Or. en

Tarkistus 6
Catherine Bearder

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että on erityisen tärkeää parantaa 
kansallisten, paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten välistä yhteistyötä ja 
kannustaa julkisen ja yksityisen sektorin 

2. katsoo, että on erityisen tärkeää parantaa 
kansallisten, paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten sekä
paikallisyhteisöryhmien välistä yhteistyötä 
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välisiä kumppanuuksia jätehuoltoa 
koskevan yhteisön säännöstön
täytäntöönpanon parantamiseksi; korostaa 
yliopistojen ja tutkijoiden kanssa tehtävän 
tiiviin yhteistyön merkitystä, jotta voidaan 
kehittää nopeasti jätteiden kierrätyksen 
mahdollistavia innovatiivisia tekniikoita;

ja kannustaa julkisen ja yksityisen sektorin 
välisiä kumppanuuksia jätehuoltoa 
koskevan EU:n lainsäädännön
täytäntöönpanon parantamiseksi; korostaa 
yliopistojen ja teollisuuden kanssa 
tehtävän tiiviin yhteistyön merkitystä, jotta 
voidaan kehittää nopeasti jätteiden 
kierrätystä ja luonnonvarojen käytön 
tehokkuutta lisääviä innovatiivisia 
tekniikoita, ja parantaa suunnittelua 
mineraalien ja kiviaineksen louhinnan 
vaikutusten vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 7
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että on erityisen tärkeää parantaa 
kansallisten, paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten välistä yhteistyötä ja 
kannustaa julkisen ja yksityisen sektorin 
välisiä kumppanuuksia jätehuoltoa 
koskevan yhteisön säännöstön 
täytäntöönpanon parantamiseksi; korostaa 
yliopistojen ja tutkijoiden kanssa tehtävän 
tiiviin yhteistyön merkitystä, jotta voidaan 
kehittää nopeasti jätteiden kierrätyksen 
mahdollistavia innovatiivisia tekniikoita;

2. katsoo, että on erityisen tärkeää parantaa 
kansallisten, paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten välistä yhteistyötä ja 
kannustaa julkisen ja yksityisen sektorin 
välisiä kumppanuuksia jätehuoltoa 
koskevan yhteisön säännöstön 
täytäntöönpanon parantamiseksi; pyytää 
jäsenvaltioita vahvistamaan alue- ja 
paikallisviranomaisten roolia ohjelmien 
hallinnoinnissa ja täytäntöönpanossa; 
suosittaa paikallisiin kumppanuuksiin 
perustuvien paikallisten 
kehittämismenetelmien käyttöönottoa 
erityisesti kaupunkeihin, maaseutuun ja 
rajatylittäviin kysymyksiin liittyvissä 
hankkeissa; korostaa yliopistojen ja 
tutkijoiden kanssa tehtävän tiiviin 
yhteistyön merkitystä, jotta voidaan 
kehittää nopeasti jätteiden kierrätyksen 
mahdollistavia innovatiivisia tekniikoita;

Or. en
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Tarkistus 8
Vincenzo Iovine

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että on erityisen tärkeää parantaa 
kansallisten, paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten välistä yhteistyötä ja 
kannustaa julkisen ja yksityisen sektorin 
välisiä kumppanuuksia jätehuoltoa 
koskevan yhteisön säännöstön 
täytäntöönpanon parantamiseksi; korostaa 
yliopistojen ja tutkijoiden kanssa tehtävän 
tiiviin yhteistyön merkitystä, jotta voidaan 
kehittää nopeasti jätteiden kierrätyksen 
mahdollistavia innovatiivisia tekniikoita;

2. katsoo, että on erityisen tärkeää parantaa 
kansallisten, paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten välistä yhteistyötä ja 
kannustaa julkisen ja yksityisen sektorin 
välisiä kumppanuuksia jätehuoltoa 
koskevan yhteisön säännöstön 
täytäntöönpanon parantamiseksi; korostaa 
yliopistojen ja tutkijoiden kanssa tehtävän 
tiiviin yhteistyön merkitystä, jotta voidaan 
kehittää nopeasti jätteiden kierrätyksen 
mahdollistavia innovatiivisia tekniikoita ja 
vaihtoehtoisia järjestelmiä, joilla jätteet 
voidaan hävittää täysin 
ympäristöystävällisesti ja jätteistä 
annettua puitedirektiiviä noudattamalla;

Or. it

Tarkistus 9
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että on erityisen tärkeää parantaa 
kansallisten, paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten välistä yhteistyötä ja 
kannustaa julkisen ja yksityisen sektorin 
välisiä kumppanuuksia jätehuoltoa 
koskevan yhteisön säännöstön 
täytäntöönpanon parantamiseksi; korostaa 
yliopistojen ja tutkijoiden kanssa tehtävän 
tiiviin yhteistyön merkitystä, jotta voidaan 
kehittää nopeasti jätteiden kierrätyksen 

2. katsoo, että on erityisen tärkeää parantaa 
kansallisten, paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten välistä yhteistyötä ja 
kannustaa julkisen ja yksityisen sektorin 
välisiä kumppanuuksia jätehuoltoa 
koskevan yhteisön säännöstön 
täytäntöönpanon parantamiseksi; kehottaa 
käyttämään EU:n rahoitusta 
yhdennettyjen jätehuoltojärjestelmien 
luomiseen; korostaa yliopistojen ja 
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mahdollistavia innovatiivisia tekniikoita; tutkijoiden kanssa tehtävän tiiviin 
yhteistyön merkitystä, jotta voidaan 
kehittää nopeasti jätteiden kierrätyksen 
mahdollistavia innovatiivisia tekniikoita;

Or. ro

Tarkistus 10
Jean-Paul Besset

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että on erityisen tärkeää parantaa 
kansallisten, paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten välistä yhteistyötä ja 
kannustaa julkisen ja yksityisen sektorin 
välisiä kumppanuuksia jätehuoltoa 
koskevan yhteisön säännöstön 
täytäntöönpanon parantamiseksi; korostaa 
yliopistojen ja tutkijoiden kanssa tehtävän 
tiiviin yhteistyön merkitystä, jotta voidaan 
kehittää nopeasti jätteiden kierrätyksen 
mahdollistavia innovatiivisia tekniikoita;

2. katsoo, että on erityisen tärkeää parantaa 
kansallisten, paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten välistä yhteistyötä ja tuoda 
mukaan sidosryhmiä jätehuoltoa koskevan 
yhteisön säännöstön täytäntöönpanon 
parantamiseksi; korostaa yliopistojen ja 
tutkijoiden kanssa tehtävän tiiviin 
yhteistyön merkitystä, jotta voidaan 
kehittää nopeasti jätteiden kierrätyksen 
mahdollistavia innovatiivisia tekniikoita;

Or. en

Tarkistus 11
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että on erityisen tärkeää parantaa 
kansallisten, paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten välistä yhteistyötä ja 
kannustaa julkisen ja yksityisen sektorin 
välisiä kumppanuuksia jätehuoltoa 
koskevan yhteisön säännöstön 
täytäntöönpanon parantamiseksi; korostaa 

2. katsoo, että on erityisen tärkeää parantaa 
kansallisten, paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten välistä yhteistyötä ja 
kannustaa julkisen ja yksityisen sektorin 
välisiä kumppanuuksia jätehuoltoa 
koskevan yhteisön säännöstön 
täytäntöönpanon parantamiseksi; korostaa 
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yliopistojen ja tutkijoiden kanssa tehtävän 
tiiviin yhteistyön merkitystä, jotta voidaan 
kehittää nopeasti jätteiden kierrätyksen 
mahdollistavia innovatiivisia tekniikoita;

yliopistojen ja tutkijoiden sekä yritysten
kanssa tehtävän tiiviin yhteistyön 
merkitystä, jotta voidaan kehittää nopeasti 
jätteiden kierrätyksen mahdollistavia 
innovatiivisia tekniikoita;

Or. es

Tarkistus 12
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että on pyrittävä kohtuulliseen 
tasapainoon ilmastonmuutoksen torjunnan 
ja seitsemännen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman välillä, jotta Euroopan 
unioni voisi saavuttaa tavoitteensa ja 
vältyttäisiin lisäkustannuksilta; korostaa 
lisäksi, että kaikilla tasoilla on järjestettävä 
tiedotus- ja valistuskampanjoita sekä 
hyvien käytäntöjen vaihtoa;

3. katsoo, että on pyrittävä kohtuulliseen 
tasapainoon ilmastonmuutoksen torjunnan 
ja seitsemännen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman välillä, jotta Euroopan 
unioni voisi saavuttaa tavoitteensa samalla 
kun vältyttäisiin lisäkustannuksilta; 
korostaa lisäksi, että kaikilla tasoilla on 
järjestettävä tiedotus- ja 
valistuskampanjoita sekä hyvien 
käytäntöjen vaihtoa; korostaa tarvetta 
hyödyntää teknistä apua paremmin 
kansallisella ja aluetasolla, jotta voidaan 
lisätä hallinnollisia valmiuksia erityisesti 
uusissa jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 13
Catherine Bearder

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että on pyrittävä kohtuulliseen 
tasapainoon ilmastonmuutoksen torjunnan 
ja seitsemännen ympäristöä koskevan 

3. katsoo, että on pyrittävä kohtuulliseen 
tasapainoon ilmastonmuutoksen torjunnan 
ja seitsemännen ympäristöä koskevan 
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toimintaohjelman välillä, jotta Euroopan 
unioni voisi saavuttaa tavoitteensa ja 
vältyttäisiin lisäkustannuksilta; korostaa 
lisäksi, että kaikilla tasoilla on järjestettävä 
tiedotus- ja valistuskampanjoita sekä 
hyvien käytäntöjen vaihtoa;

toimintaohjelman välillä, jotta Euroopan 
unioni voisi saavuttaa EU 2020 -strategian 
mukaiset tavoitteensa ja välttäisi 
ilmastonmuutoksen ja biologisen 
monimuotoisuuden köyhtymisen 
aiheuttamat taloudelliset vaikutukset; 
korostaa lisäksi, että kaikilla tasoilla on 
järjestettävä tiedotus- ja 
valistuskampanjoita sekä hyvien 
käytäntöjen vaihtoa;

Or. en

Tarkistus 14
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että on pyrittävä kohtuulliseen 
tasapainoon ilmastonmuutoksen torjunnan 
ja seitsemännen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman välillä, jotta Euroopan 
unioni voisi saavuttaa tavoitteensa ja 
vältyttäisiin lisäkustannuksilta; korostaa 
lisäksi, että kaikilla tasoilla on järjestettävä 
tiedotus- ja valistuskampanjoita sekä 
hyvien käytäntöjen vaihtoa;

3. katsoo, että on pyrittävä kohtuulliseen 
tasapainoon ilmastonmuutoksen torjunnan 
ja seitsemännen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman välillä, jotta Euroopan 
unioni voisi saavuttaa tavoitteensa ja 
vältyttäisiin lisäkustannuksilta; korostaa 
lisäksi, että kaikilla tasoilla on järjestettävä 
tiedotus- ja valistuskampanjoita sekä 
hyvien käytäntöjen vaihtoa; katsoo, että 
tutkimus- ja innovointitavoitteet on 
sovitettava tehokkaasti yhteen paikallisten 
ja alueellisten kehitystarpeiden kanssa;

Or. ro

Tarkistus 15
Jens Nilsson

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että on pyrittävä kohtuulliseen 
tasapainoon ilmastonmuutoksen torjunnan 
ja seitsemännen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman välillä, jotta Euroopan 
unioni voisi saavuttaa tavoitteensa ja 
vältyttäisiin lisäkustannuksilta; korostaa 
lisäksi, että kaikilla tasoilla on järjestettävä 
tiedotus- ja valistuskampanjoita sekä 
hyvien käytäntöjen vaihtoa;

3. katsoo, että on pyrittävä kohtuulliseen 
tasapainoon ilmastonmuutoksen torjunnan 
ja seitsemännen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman välillä, jotta Euroopan 
unioni voisi saavuttaa tavoitteensa ja 
vältyttäisiin tarpeettomilta kustannuksilta; 
korostaa lisäksi, että kustannukset on 
nähtävä investointeina tulevaisuuteen ja 
uusiin työpaikkoihin ja että kaikilla 
tasoilla on järjestettävä tiedotus- ja 
valistuskampanjoita sekä hyvien 
käytäntöjen vaihtoa;

Or. sv

Tarkistus 16
Erminia Mazzoni

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että on pyrittävä kohtuulliseen 
tasapainoon ilmastonmuutoksen torjunnan 
ja seitsemännen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman välillä, jotta Euroopan 
unioni voisi saavuttaa tavoitteensa ja 
vältyttäisiin lisäkustannuksilta; korostaa 
lisäksi, että kaikilla tasoilla on järjestettävä 
tiedotus- ja valistuskampanjoita sekä 
hyvien käytäntöjen vaihtoa

3. katsoo, että on pyrittävä kohtuulliseen 
tasapainoon ilmastonmuutoksen torjunnan 
ja seitsemännen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman välillä, jotta Euroopan 
unioni voisi saavuttaa tavoitteensa ja 
vältyttäisiin lisäkustannuksilta; korostaa, 
että ennaltaehkäisevien toimien 
edistämiseksi kaikilla tasoilla on 
järjestettävä tiedotus- ja 
valistuskampanjoita sekä hyvien 
käytäntöjen vaihtoa

Or. it

Tarkistus 17
Jean-Paul Besset
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että on pyrittävä kohtuulliseen 
tasapainoon ilmastonmuutoksen torjunnan 
ja seitsemännen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman välillä, jotta Euroopan 
unioni voisi saavuttaa tavoitteensa ja 
vältyttäisiin lisäkustannuksilta; korostaa 
lisäksi, että kaikilla tasoilla on järjestettävä 
tiedotus- ja valistuskampanjoita sekä 
hyvien käytäntöjen vaihtoa;

3. katsoo, että on pyrittävä kohtuulliseen 
tasapainoon ilmastonmuutoksen torjunnan, 
biologisen monimuotoisuuden 
köyhtymisen pysäyttämisen ja 
seitsemännen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman välillä, jotta Euroopan 
unioni voisi saavuttaa tavoitteensa ja 
vältyttäisiin lisäkustannuksilta; korostaa 
lisäksi, että kaikilla tasoilla on järjestettävä 
tiedotus- ja valistuskampanjoita sekä 
hyvien käytäntöjen vaihtoa;

Or. en

Tarkistus 18
Catherine Bearder

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että vakavien 
saastumisonnettomuuksien ennaltaehkäisyä 
koskevalla alalla on parannettava alueiden 
välistä ja rajat ylittävää yhteistyötä, 
erityisesti kolmansien maiden kanssa, jotta 
estettäisiin pitkäaikaiset vaikutukset; 
kehottaa komissiota laatimaan kestävää 
kemiaa koskevia säännöksiä;

4. katsoo, että vakavien 
saastumisonnettomuuksien sekä muiden 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien suuronnettomuuksien
ennalta ehkäisemiseksi on parannettava
paikallishallintojen ja alueiden välistä 
sekä rajat ylittävää yhteistyötä, erityisesti 
kolmansien maiden kanssa, jotta 
estettäisiin pitkäaikaiset vaikutukset; 
kehottaa komissiota laatimaan kestävää 
kemianteollisuutta koskevaa 
lainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 19
Iosif Matula



AM\890695FI.doc 13/20 PE480.766v01-00

FI

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että vakavien 
saastumisonnettomuuksien ennaltaehkäisyä 
koskevalla alalla on parannettava alueiden 
välistä ja rajat ylittävää yhteistyötä, 
erityisesti kolmansien maiden kanssa, jotta 
estettäisiin pitkäaikaiset vaikutukset; 
kehottaa komissiota laatimaan kestävää 
kemiaa koskevia säännöksiä;

4. katsoo, että vakavien 
saastumisonnettomuuksien ennaltaehkäisyä 
koskevalla alalla on yhteisiä 
toimintaryhmiä perustamalla parannettava 
alueiden välistä ja rajat ylittävää 
yhteistyötä, erityisesti kolmansien maiden 
kanssa, jotta estettäisiin pitkäaikaiset 
vaikutukset; kehottaa komissiota laatimaan 
kestävää kemiaa koskevia säännöksiä;

Or. ro

Tarkistus 20
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tunnustaa, että ympäristöpolitiikka on 
sisällytettävä kaikkiin alakohtaisiin 
politiikkoihin ja että paikallis- ja 
alueviranomaisilla on tässä asiassa tärkeä 
rooli; painottaa paikallisten ja alueellisten 
erityispiirteiden välisen vastaavuuden 
merkitystä sekä strategioita, jotka ovat 
välttämättömiä näiden politiikkojen 
täytäntöönpanossa.

5. tunnustaa, että ympäristöpolitiikka on 
sisällytettävä kaikkiin alakohtaisiin 
politiikkoihin ja että paikallis- ja 
alueviranomaisilla on tässä asiassa tärkeä 
rooli; korostaa, että on tärkeää varmistaa, 
että alueviranomaiset osallistuvat 
tasavertaisessa asemassa kansallisten 
edustajien kanssa politiikkojen laatimista 
ja täytäntöönpanoa koskevaan 
suunnittelu- ja päätöksentekoprosessiin, 
jotta voidaan saavuttaa EU:n tavoitteet 
kunnioittaen kuitenkin aina erilaisia 
kansallisia perustuslaillisia etuja;
painottaa paikallisten ja alueellisten 
erityispiirteiden välisen vastaavuuden 
merkitystä sekä strategioita, jotka ovat 
välttämättömiä näiden politiikkojen 
täytäntöönpanossa.

Or. en
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Tarkistus 21
Catherine Bearder

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tunnustaa, että ympäristöpolitiikka on 
sisällytettävä kaikkiin alakohtaisiin 
politiikkoihin ja että paikallis- ja 
alueviranomaisilla on tässä asiassa tärkeä 
rooli; painottaa paikallisten ja alueellisten 
erityispiirteiden välisen vastaavuuden 
merkitystä sekä strategioita, jotka ovat 
välttämättömiä näiden politiikkojen 
täytäntöönpanossa.

5. tunnustaa, että ympäristöpolitiikka, 
jonka tarkoituksena on vähentää 
biologisen monimuotoisuuden 
köyhtymistä ja ilmastonmuutosta, on 
sisällytettävä kaikkiin alakohtaisiin 
politiikkoihin; painottaa paikallis- ja 
alueviranomaisten välisen vastaavuuden 
merkitystä sekä strategioita, jotka ovat 
välttämättömiä näiden politiikkojen 
täytäntöönpanossa.

Or. en

Tarkistus 22
Jens Nilsson

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tunnustaa, että ympäristöpolitiikka on 
sisällytettävä kaikkiin alakohtaisiin 
politiikkoihin ja että paikallis- ja 
alueviranomaisilla on tässä asiassa tärkeä
rooli; painottaa paikallisten ja alueellisten 
erityispiirteiden välisen vastaavuuden 
merkitystä sekä strategioita, jotka ovat 
välttämättömiä näiden politiikkojen 
täytäntöönpanossa.

5. katsoo, että ympäristöpolitiikka on 
sisällytettävä selvästi ja johdonmukaisesti
kaikkiin alakohtaisiin politiikkoihin ja että 
paikallis- ja alueviranomaisilla on tästä 
asiasta ratkaiseva vastuu; katsoo
ympäristöpolitiikan täytäntöönpanon 
edellyttävän myös vahvaa 
koheesiopolitiikkaa; painottaa paikallisten 
ja alueellisten erityispiirteiden välisen 
vastaavuuden merkitystä sekä strategioita, 
jotka ovat välttämättömiä näiden 
politiikkojen täytäntöönpanossa.

Or. sv
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Tarkistus 23
Jean-Paul Besset

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tunnustaa, että ympäristöpolitiikka on 
sisällytettävä kaikkiin alakohtaisiin 
politiikkoihin ja että paikallis- ja 
alueviranomaisilla on tässä asiassa tärkeä 
rooli; painottaa paikallisten ja alueellisten 
erityispiirteiden välisen vastaavuuden 
merkitystä sekä strategioita, jotka ovat 
välttämättömiä näiden politiikkojen 
täytäntöönpanossa.

5. korostaa, että ympäristöpolitiikka on 
sisällytettävä kaikkiin alakohtaisiin 
politiikkoihin ja että paikallis- ja 
alueviranomaisilla on tässä asiassa tärkeä 
rooli; painottaa paikallisten ja alueellisten 
erityispiirteiden välisen vastaavuuden 
merkitystä sekä strategioita, jotka ovat 
välttämättömiä näiden politiikkojen 
täytäntöönpanossa; suosittaa tämän 
vuoksi, että strategiseen 
ympäristöarviointiin sisällytetään 
alueellinen ulottuvuus.

Or. en

Tarkistus 24
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tunnustaa, että ympäristöpolitiikka on 
sisällytettävä kaikkiin alakohtaisiin 
politiikkoihin ja että paikallis- ja 
alueviranomaisilla on tässä asiassa tärkeä 
rooli; painottaa paikallisten ja alueellisten 
erityispiirteiden välisen vastaavuuden 
merkitystä sekä strategioita, jotka ovat 
välttämättömiä näiden politiikkojen 
täytäntöönpanossa. 

5. tunnustaa, että ympäristöpolitiikka on 
sisällytettävä kaikkiin alakohtaisiin 
politiikkoihin ja että paikallis- ja 
alueviranomaisilla on tässä asiassa tärkeä 
rooli; painottaa paikallisten ja alueellisten 
erityispiirteiden välisen vastaavuuden 
merkitystä sekä strategioita, jotka ovat 
välttämättömiä näiden politiikkojen 
täytäntöönpanossa; kehottaa liittämään 
ympäristötavoitteita tärkeimpiin budjetin 
osa-alueisiin, esimerkiksi maaseudun 
kehittämiseen ja maatalouteen. 
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Or. lt

Tarkistus 25
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tunnustaa, että ympäristöpolitiikka on 
sisällytettävä kaikkiin alakohtaisiin 
politiikkoihin ja että paikallis- ja 
alueviranomaisilla on tässä asiassa tärkeä 
rooli; painottaa paikallisten ja alueellisten 
erityispiirteiden välisen vastaavuuden 
merkitystä sekä strategioita, jotka ovat 
välttämättömiä näiden politiikkojen 
täytäntöönpanossa.

5. tunnustaa, että ympäristöpolitiikka on 
sisällytettävä kaikkiin alakohtaisiin 
politiikkoihin ja että paikallis- ja 
alueviranomaisilla on tässä asiassa tärkeä 
rooli; painottaa paikallisten ja alueellisten 
sekä valtiollisten erityispiirteiden välisen 
vastaavuuden merkitystä sekä strategioita, 
jotka ovat välttämättömiä näiden 
politiikkojen täytäntöönpanossa.

Or. es

Tarkistus 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa tarvetta edistää sellaisten 
alueellisten, paikallisten ja rajat ylittävien 
hankkeiden/ohjelmien kehittämistä, jotka 
liittyvät tiiviisti luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseen 
kyseisillä alueilla, ja painottaa sen 
tärkeyttä, että kansalaisjärjestöt, 
akateeminen maailma ja yksityinen 
sektori osallistuvat luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämis- ja 
palauttamisprosessiin;

Or. ro
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Tarkistus 27
Jean-Paul Besset

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. on tyytyväinen komission 
ehdotukseen lisätä ympäristövaikutusten 
arviointien ja strategisten 
ympäristöarviointien käyttöä paikallisessa 
ja alueellisessa päätöksenteossa, mikä 
auttaa välttämään ihmisen aiheuttamaa 
ympäristön pilaantumista;

Or. en

Tarkistus 28
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että paikallis- ja aluetasolla 
tarvitaan EU:n taloudellista tukea, jotta 
voidaan vastata monimutkaisiin 
ympäristöhaasteisiin ja -riskeihin; katsoo, 
että on kiinnitettävä erityistä huomiota 
EU:n ulkorajoilla sijaitseviin alueisiin;

Or. en

Tarkistus 29
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 а. katsoo, että merkityksellisten tulosten 
saavuttamiseksi ohjelman 
täytäntöönpanoa alueellisella ja 
paikallisella tasolla on tuettava paremmin 
ja kaikki asianosaiset on otettava 
laajemmin mukaan prosessiin;

Or. bg

Tarkistus 30
Catherine Bearder

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa koheesiopolitiikan 
merkitystä EU 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisessa ja on sen 
vuoksi tyytyväinen siihen, että 
koheesiopolitiikkaa vuoden 2013 jälkeen 
koskevassa komission ehdotuksessa 
painopiste on vähähiiliseen talouteen
siirtymisessä;

Or. en

Tarkistus 31
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pyytää kiinnittämään erityistä 
huomiota sellaisten alueiden tilanteeseen, 
joita luonnehtivat maantieteelliset 
erityispiirteet ja joita ovat esimerkiksi 
saaret, vuoristoalueet tai harvaanasutut 
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alueet;

Or. es

Tarkistus 32
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kannattaa vähemmän saastuttavien 
ajoneuvojen käyttöä ja suosittaa, että 
kestävän liikennejärjestelmän 
kehittämistä varten laaditaan 
toimintaehdotuksia;

Or. ro

Tarkistus 33
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että seitsemäs ympäristöä 
koskeva toimintaohjelma antaa yrityksille 
sekä alueellisille ja paikallisille 
hallintoelimille jäsennetyn ja 
pitkäjänteisen perustan, jota tarvitaan 
suunnittelussa ja suurissa 
infrastruktuuri-investoinneissa;

Or. lt

Tarkistus 34
Rolandas Paksas
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Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa liittämään seitsemänteen 
ympäristöä koskevaan toimintaohjelmaan 
moniasteisen hallinnon periaatteen 
ympäristöalalla. 

Or. lt

1


