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Tarkistus 1
Paul Rübig, Maria Spyraki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 26. marraskuuta 2014 
antamansa päätöslauselman komission 
vaikutustenarvioinnin suuntaviivojen 
tarkistamisesta ja pk-yritystestin 
roolista1a,

__________________
1a Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0069.

Or. en

Tarkistus 2
Jeppe Kofod

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission tiedonannon 
”Rakennusalan resurssitehokkuuden 
parantaminen” (COM(2014)0445),

Or. en

Tarkistus 3
Jeppe Kofod

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon pk-yrityksiä, 
resurssitehokkuutta ja vihreitä markkinoita 

– ottaa huomioon pk-yrityksiä, 
resurssitehokkuutta ja vihreitä markkinoita 
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koskevan eurobarometritutkimuksen 
(Flash-eurobarometri 342) ja julkisen tuen 
merkitystä innovaatioiden markkinoille 
saattamisessa koskevan 
eurobarometritutkimuksen (Flash-
eurobarometri 394),

koskevan eurobarometritutkimuksen 
(Flash-eurobarometri 381) ja julkisen tuen 
merkitystä innovaatioiden markkinoille 
saattamisessa koskevan 
eurobarometritutkimuksen (Flash-
eurobarometri 394),

Or. en

Tarkistus 4
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission tiedonannon 
”Vihreä toimintasuunnitelma pk-
yrityksille”, COM(2014)0440,

Or. en

Tarkistus 5
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
resurssitehokkuusfoorumin maaliskuussa 
2014 antaman julistuksen ja siihen liitetyt 
toimintasuositukset,

Or. en

Tarkistus 6
Reinhard Bütikofer
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission tiedonannon 
”Kohti kiertotaloutta: jätteetön 
Eurooppa”, COM(2014) 398,

Or. en

Tarkistus 7
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 d viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission tiedonannon 
”Innovoinnilla kestävään tulevaisuuteen 
– Ekoinnovoinnin toimintasuunnitelma”, 
COM(2011) 899,

Or. en

Tarkistus 8
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että pk-yritysten osuus 
Euroopan yrityksistä on yli 98 prosenttia ja 
että ne tarjoavat yli 67 prosenttia unionin
työpaikoista; toteaa, että ne ovat EU:n 
talouden selkäranka ja tärkeitä pitkän 
aikavälin talouskasvun ja kestävien 
työpaikkojen luomisen edistäjiä 

A. ottaa huomioon, että pk-yritysten osuus 
Euroopan yrityksistä on yli 98 prosenttia ja 
että ne tarjoavat yli 67 prosenttia unionin 
työpaikoista; toteaa, että ne ovat EU:n 
talouden selkäranka ja tärkeitä pitkän 
aikavälin talouskasvun ja kestävien 
työpaikkojen luomisen edistäjiä 
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28 jäsenvaltiossa; toteaa, että niillä on siten 
tärkeä merkitys teollisuuden 
ekosysteemissä yhdessä markkina-
arvoltaan keskisuurten ja monikansallisten 
yhtiöiden kanssa;

28 jäsenvaltiossa; ottaa huomioon, että 
vuosina 2007–2011 ympäristötuotteiden ja 
-palvelujen alan työpaikkojen määrä 
lisääntyi kriisistä huolimatta 20 
prosentilla; toteaa, että niillä on siten 
tärkeä merkitys teollisuuden 
ekosysteemissä yhdessä markkina-
arvoltaan keskisuurten ja monikansallisten 
yhtiöiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 9
Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että pk-yritysten osuus 
Euroopan yrityksistä on yli 98 prosenttia ja 
että ne tarjoavat yli 67 prosenttia unionin 
työpaikoista; toteaa, että ne ovat EU:n 
talouden selkäranka ja tärkeitä pitkän 
aikavälin talouskasvun ja kestävien 
työpaikkojen luomisen edistäjiä 
28 jäsenvaltiossa; toteaa, että niillä on siten 
tärkeä merkitys teollisuuden 
ekosysteemissä yhdessä markkina-
arvoltaan keskisuurten ja monikansallisten 
yhtiöiden kanssa;

A. ottaa huomioon, että pk-yritysten osuus 
Euroopan yrityksistä on yli 98 prosenttia, 
unionin kokonaistyöllisyydestä yli 
67 prosenttia ja bruttoarvonlisäyksestä 
58 prosenttia; toteaa, että ne ovat EU:n 
talouden selkäranka ja keskeisen tärkeitä 
pitkän aikavälin talouskasvun ja kestävien 
työpaikkojen luomisen edistäjiä 
28 jäsenvaltiossa; toteaa, että niillä on siten 
tärkeä merkitys teollisuuden 
ekosysteemissä yhdessä markkina-
arvoltaan keskisuurten ja monikansallisten 
yhtiöiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 10
Aldo Patriciello

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että pk-yritysten osuus 
Euroopan yrityksistä on yli 98 prosenttia ja 
että ne tarjoavat yli 67 prosenttia unionin 
työpaikoista; toteaa, että ne ovat EU:n 
talouden selkäranka ja tärkeitä pitkän 
aikavälin talouskasvun ja kestävien 
työpaikkojen luomisen edistäjiä
28 jäsenvaltiossa; toteaa, että niillä on siten
tärkeä merkitys teollisuuden 
ekosysteemissä yhdessä markkina-
arvoltaan keskisuurten ja monikansallisten 
yhtiöiden kanssa;

A. ottaa huomioon, että pk-yritysten osuus 
Euroopan yrityksistä on yli 98 prosenttia ja 
että ne tarjoavat yli 67 prosenttia unionin 
työpaikoista; toteaa, että ne ovat EU:n 
talouden selkäranka yhtäältä siksi, että 
niitä pidetään tärkeinä pitkän aikavälin 
talouskasvun edistäjinä ja toisaalta siksi, 
että ne luovat kestäviä työpaikkoja
28 jäsenvaltiossa; toteaa, että pk-yrityksillä
on siten keskeinen merkitys teollisuuden 
ekosysteemissä yhdessä markkina-
arvoltaan keskisuurten ja monikansallisten
yhtiöiden kanssa;

Or. it

Tarkistus 11
Maria Spyraki, Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että pk-yritysten osuus 
Euroopan yrityksistä on yli 98 prosenttia ja 
että ne tarjoavat yli 67 prosenttia unionin 
työpaikoista; toteaa, että ne ovat EU:n 
talouden selkäranka ja tärkeitä pitkän 
aikavälin talouskasvun ja kestävien 
työpaikkojen luomisen edistäjiä 
28 jäsenvaltiossa; toteaa, että niillä on siten 
tärkeä merkitys teollisuuden 
ekosysteemissä yhdessä markkina-
arvoltaan keskisuurten ja monikansallisten 
yhtiöiden kanssa;

A. ottaa huomioon, että pk-yritysten osuus 
Euroopan yrityksistä on yli 98 prosenttia ja 
että ne tarjoavat yli 67 prosenttia unionin 
työpaikoista; toteaa, että ne ovat EU:n 
talouden selkäranka ja tärkeitä pitkän 
aikavälin talouskasvun ja kestävien 
työpaikkojen luomisen edistäjiä 
28 jäsenvaltiossa; toteaa, että niillä on siten 
tärkeä merkitys teollisuuden 
ekosysteemissä yhdessä markkina-
arvoltaan keskisuurten ja monikansallisten 
yhtiöiden kanssa; toteaa, että kymmenestä 
pk-yrityksestä yhdeksän on pieniä 
yrityksiä, joissa on enintään kymmenen 
työntekijää;

Or. en
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Tarkistus 12
Miloslav Ransdorf

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että 90 prosenttia 
pk-yrityksistä on mikroyrityksiä (yrityksiä, 
joissa on alle kymmenen työntekijää) ja 
että näiden mikroyritysten osuus kaikista 
työpaikoista Euroopassa on 53 prosenttia;

Or. en

Tarkistus 13
José Blanco López

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että tällä hetkellä 
ympäristötuotteiden ja -palvelujen 
maailmanmarkkinoiden arvioidaan olevan 
1 000 miljardia euroa vuodessa ja että 
arvioiden mukaan määrä kaksin- tai jopa 
kolminkertaistuu vuoteen 2020 mennessä, 
minkä myötä tarjoutuu merkittäviä 
tilaisuuksia Euroopan pk-yrityksille ja 
yleisesti talouskasvulle EU:ssa;

B. toteaa, että tällä hetkellä 
ympäristötuotteiden ja -palvelujen 
maailmanmarkkinoiden arvioidaan olevan 
1 000 miljardia euroa vuodessa ja että 
arvioiden mukaan määrä kaksin- tai jopa 
kolminkertaistuu vuoteen 2020 mennessä, 
minkä myötä tarjoutuu merkittäviä 
tilaisuuksia Euroopan pk-yrityksille ja 
yleisesti talouskasvulle EU:ssa; katsoo, 
että ympäristötuotteiden ja -palveluiden 
markkinat tarjoavat pk-yrityksille 
mahdollisuuden luoda taloudellista 
toimeliaisuutta ja työpaikkoja 
väestökadosta ja väestön ikääntymisestä 
kärsivillä alueilla;

Or. es

Tarkistus 14
Aldo Patriciello



AM\1051303FI.doc 9/102 PE549.392v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että tällä hetkellä 
ympäristötuotteiden ja -palvelujen 
maailmanmarkkinoiden arvioidaan olevan 
1 000 miljardia euroa vuodessa ja että 
arvioiden mukaan määrä kaksin- tai jopa 
kolminkertaistuu vuoteen 2020 mennessä, 
minkä myötä tarjoutuu merkittäviä 
tilaisuuksia Euroopan pk-yrityksille ja 
yleisesti talouskasvulle EU:ssa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. it

Tarkistus 15
Nadine Morano

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että tällä hetkellä 
ympäristötuotteiden ja -palvelujen 
maailmanmarkkinoiden arvioidaan olevan 
1 000 miljardia euroa vuodessa ja että 
arvioiden mukaan määrä kaksin- tai jopa 
kolminkertaistuu vuoteen 2020 mennessä, 
minkä myötä tarjoutuu merkittäviä 
tilaisuuksia Euroopan pk-yrityksille ja 
yleisesti talouskasvulle EU:ssa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 16
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että Euroopan 
unioni on maailman suurin 
ympäristötuotteiden tuoja ja viejä; toteaa, 
että vaikka palvelut ovat erottamaton osa 
näitä tuotteita, ympäristöpalveluiden 
tarjoajat kohtaavat edelleen lukuisia 
tullien ulkopuolisia kaupan esteitä;

Or. en

Tarkistus 17
Aldo Patriciello

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että Euroopan unioni sitoutui 
Euroopan uudelleenteollistamiseen 
investoimalla kestävyyden, kilpailukyvyn 
ja innovoinnin periaatteisiin sekä 
tukemalla niitä;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 18
Paul Rübig, Maria Spyraki, Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että Euroopan unioni sitoutui 
Euroopan uudelleenteollistamiseen 
investoimalla kestävyyden, kilpailukyvyn 
ja innovoinnin periaatteisiin sekä tukemalla 
niitä;

C. toteaa, että Euroopan unioni sitoutui 
Euroopan uudelleenteollistamiseen 
investoimalla kestävyyden, kilpailukyvyn 
ja innovoinnin periaatteisiin sekä tukemalla 
niitä, jotta teollisuustuotannon osuus 
unionin jäsenvaltioiden BKT:stä voidaan 
nostaa vähintään 20 prosenttiin vuoteen 
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2020 mennessä;

Or. en

Tarkistus 19
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että Euroopan unioni sitoutui 
Euroopan uudelleenteollistamiseen 
investoimalla kestävyyden, kilpailukyvyn 
ja innovoinnin periaatteisiin sekä 
tukemalla niitä;

C. toteaa, että Euroopan unioni sitoutui 
Euroopan uudelleenteollistamiseen 
investoimalla kestävyyden, kilpailukyvyn, 
innovoinnin ja ihmisarvoisen työn
periaatteisiin sekä tukemalla niitä; ottaa 
huomioon, että globaalit haasteet 
edellyttävät ehdottomasti sitä, että 
energian ja resurssien tehokas käyttö 
muodostaa unionin teollisuuden 
uudistamisen perustan, jos tarkoituksena 
on säilyttää unionin teollisuuden 
kilpailukyky jatkossakin;

Or. en

Tarkistus 20
Jeppe Kofod

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että Eurooppa-
neuvosto on sitoutunut vähentämään 
omia kasvihuonekaasupäästöjään 
vähintään 40 prosentilla, nostamaan 
uusiutuvan energian osuutensa vähintään 
27 prosenttiin ja parantamaan 
energiatehokkuuttaan vähintään 
27 prosentilla, ja että viime mainittu 
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tavoite on tarkoitus nostaa 30 prosenttiin; 
katsoo, että pk-yritysten on huolehdittava 
omasta osuudestaan näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 21
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. toteaa, että parantamalla 
ekosuunnittelua ja tehostamalla jätteen 
syntymisen ehkäisemistä, kierrätystä ja 
uudelleenkäyttöä voitaisiin arvioiden 
mukaan saavuttaa nettosäästöt, jotka ovat 
600 miljardia euroa tai 8 prosenttia EU:n 
yritysten vuosittaisesta liikevaihdosta, ja
vähentää samalla vuosittaisia 
kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjä 2–
4 prosentilla2a;

__________________
2 a COM(2014)0398, ”Kohti kiertotaloutta: 
jätteetön Eurooppa”.

Or. en

Tarkistus 22
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että Small Business Act -
aloitteen periaatteisiin kuuluu pk-yrityksien 

D. toteaa, että Small Business Act -
aloitteen periaatteisiin kuuluu pk-yrityksien 
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auttaminen muuttamaan ympäristöhaasteet 
liiketoimintamahdollisuuksiksi toteuttaen 
samalla kestävää toimintaa, mutta toteaa, 
että politiikan alalla ei ole saavutettu
merkittävää edistystä ja että pk-yritykset 
törmäävät usein epäjohdonmukaisiin 
toimintamalleihin yritystoimintaa 
aloitettaessa ja ympäristönormien 
täytäntöönpanon yhteydessä;

auttaminen muuttamaan ympäristöhaasteet 
liiketoimintamahdollisuuksiksi toteuttaen 
samalla kestävää toimintaa, mutta toteaa, 
että tämän saavuttamiseksi on politiikan 
alalla saatava aikaan lisää merkittävää 
edistystä ja että pk-yritykset törmäävät 
usein vaikeuksiin yritystoimintaa 
aloitettaessa ja ympäristönormien 
täytäntöönpanon yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 23
Iratxe García Pérez
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta
Morten Helveg Petersen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. katsoo, että yhdenmukaistettujen
tilastotietojen säännöllisellä keräämisellä 
mahdollistettaisiin paremmin tietoihin 
perustuvien politiikkojen suunnittelu ja 
valvonta; katsoo, että vihreän kasvun 
sukupuoliulottuvuutta on tarkasteltava 
lähemmin erityisesti yksityisen sektorin 
kehityksen kannalta, jotta vihreää kasvua 
koskevan keskustelun yhteydessä todetut 
tiedonpuutteet voidaan korjata;

Or. en

Tarkistus 24
Francesc Gambús

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että sekä markkinoista että E. katsoo, että ympäristönormien 
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sääntelystä aiheutuu pk-yrityksille jatkossa
lisää paineita, jotka liittyvät 
ympäristönormien noudattamiseen;

kehittyminen ei saisi johtaa siihen, että
pk-yrityksille aiheutuu lisää paineita;

Or. es

Tarkistus 25
Diane Dodds

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että sekä markkinoista että 
sääntelystä aiheutuu pk-yrityksille jatkossa 
lisää paineita, jotka liittyvät 
ympäristönormien noudattamiseen;

E. toteaa, että sekä markkinoista että 
sääntelystä aiheutuu pk-yrityksille jatkossa 
lisää paineita, jotka liittyvät 
ympäristönormien noudattamiseen; katsoo, 
että näitä lisäpaineita olisi arvioitava 
uudelleen, jotta kyseisten yritysten 
toiminnan tehokkuutta heikentävää 
taakkaa voidaan keventää;

Or. en

Tarkistus 26
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että sekä markkinoista että
sääntelystä aiheutuu pk-yrityksille 
jatkossa lisää paineita, jotka liittyvät 
ympäristönormien noudattamiseen;

E. toteaa, että sekä markkinat että sääntely 
lisäävät ympäristönormeja noudattavien 
pk-yritysten kustannustehokkuutta sekä 
niiden liiketoimintamahdollisuuksia;

Or. en
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Tarkistus 27
Aldo Patriciello

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että sekä markkinoista että
sääntelystä aiheutuu pk-yrityksille 
jatkossa lisää paineita, jotka liittyvät 
ympäristönormien noudattamiseen;

E. katsoo, että sekä markkinat että
sääntely saavat aikaan sen, että pk-
yritykset noudattavat ympäristönormeja 
aiempaa huolellisemmin;

Or. it

Tarkistus 28
Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että sekä markkinoista että 
sääntelystä aiheutuu pk-yrityksille jatkossa 
lisää paineita, jotka liittyvät 
ympäristönormien noudattamiseen;

E. toteaa, että sekä markkinoista että 
sääntelystä aiheutuu pk-yrityksille jatkossa 
lisää paineita, jotka liittyvät jatkuvasti 
lisääntyvien ympäristönormien 
noudattamiseen;

Or. en

Tarkistus 29
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. toteaa, että EU:n sääntelyn 
noudattamisesta johtuva hallinnollinen 
rasitus aiheuttaa huomattavia 
kustannuksia yrityksille;
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Or. en

Tarkistus 30
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että pk-yrityksiin ja 
muille aloille kohdistuvan 
sääntelyrasitteen vähentämiseksi on 
ehdotettu uusia aloitteita;

Or. en

Tarkistus 31
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että viimeaikaisista 
toimenpiteistä huolimatta pk-yrityksillä on 
edelleen rahoituksen saantiin liittyviä 
ongelmia, ja toteaa, että EU:n ohjelmat 
eivät vieläkään edistä innovointia
merkittävällä tavalla;

F. toteaa, että viimeaikaisista 
toimenpiteistä huolimatta pk-yrityksillä on 
edelleen rahoituksen, osaamisen ja tiedon
saantiin liittyviä ongelmia, ja toteaa, että 
EU:n ohjelmat eivät vieläkään edistä
ekoinnovointia ja kiertotaloutta
merkittävällä tavalla;

Or. en

Tarkistus 32
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että viimeaikaisista 
toimenpiteistä huolimatta pk-yrityksillä on 
edelleen rahoituksen saantiin liittyviä 
ongelmia, ja toteaa, että EU:n ohjelmat 
eivät vieläkään edistä innovointia 
merkittävällä tavalla;

F. toteaa, että viimeaikaisista 
toimenpiteistä huolimatta pk-yrityksillä on 
edelleen rahoituksen saantiin liittyviä 
ongelmia, sillä jäsenvaltioissa ei vielä ole 
saatavilla yritysten kasvunsa eri vaiheessa 
tarvitsemien oman pääoman ehtoisten 
rahoitusvälineiden riittävää valikoimaa, ja 
toteaa, että EU:n ohjelmat eivät vieläkään 
edistä innovointia merkittävällä tavalla;

Or. en

Tarkistus 33
Miriam Dalli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että viimeaikaisista 
toimenpiteistä huolimatta pk-yrityksillä on 
edelleen rahoituksen saantiin liittyviä 
ongelmia, ja toteaa, että EU:n ohjelmat 
eivät vieläkään edistä innovointia 
merkittävällä tavalla;

F. toteaa, että viimeaikaisista 
toimenpiteistä huolimatta pk-yrityksillä ja 
mikroyrityksillä on edelleen rahoituksen 
saantiin liittyviä ongelmia, ja toteaa, että 
EU:n ohjelmat eivät vieläkään edistä 
innovointia merkittävällä tavalla;

Or. en

Tarkistus 34
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että työn tuottavuus 
on kasvanut viime vuosikymmeninä 
paljon nopeammin kuin resurssien 



PE549.392v01-00 18/102 AM\1051303FI.doc

FI

tuottavuus ja että arvioiden mukaan työn 
osuus on alle 20 prosenttia 
tuotantokustannuksista, kun 
resurssikustannusten osuus on 
40 prosenttia; toteaa, että resurssien 
tuottavuuden lisääminen 30 prosentilla 
vuoteen 2030 mennessä saattaisi 
kasvattaa BKT:tä melkein yhdellä 
prosentilla ja luoda 2 miljoonaa uutta 
työpaikkaa;

Or. en

Tarkistus 35
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. katsoo, että pk-yrityksille tarkoitetun 
EU-rahoituksen hakumenettelyihin liittyy 
edelleen liikaa byrokratiaa ja että ne ovat 
siten useimmille pk-yrityksille liian 
raskaita;

Or. en

Tarkistus 36
Barbara Kappel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että pienyritykset hyötyvät 
suhteellisesti suuria yksiköitä enemmän 
toimenpiteistä, joilla pyritään 
parantamaan resurssitehokkuutta, minkä 
vuoksi niihin olisi kiinnitettävä enemmän 
huomiota politiikkaa laadittaessa; toteaa, 

Poistetaan.
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että resurssitehokkuuden parantamisen 
potentiaalinen bruttohyöty on 10–
17 prosenttia liikevaihdosta toimialasta 
riippuen;

Or. de

Tarkistus 37
Dominique Riquet

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. toteaa, että digitaaliteknologia on 
sekä tärkeä väline, jonka avulla pk-
yritykset voivat varmistaa itselleen 
resurssien optimaalisesta käytöstä 
odotettavissa olevat hyödyt, että uusien 
pk-yritysten syntymiselle ja kehittymiselle 
suotuisa ala;

Or. fr

Tarkistus 38
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. toteaa, että painopiste on ensisijaisesti 
huipputeknologian pk-yrityksissä, jotka 
tuottavat suoraan vihreitä innovaatioita, 
mutta on myös tarpeen tukea muita 
yrityksiä, jotka haluavat noudattaa 
ympäristösääntelyä; toteaa, että 
ekoinnovointia voi hyödyntää liikeideana 
uutta yritystä perustettaessa mutta myös 
toimenpiteenä, jolla parannetaan olemassa 
olevien yrityksien toimintaa vihreän 
talouden kehyksessä;

H. toteaa, että painopiste on ensisijaisesti 
huipputeknologian pk-yrityksissä, jotka 
tuottavat suoraan vihreitä innovaatioita, 
mutta on myös tarpeen tukea muita 
yrityksiä, jotka haluavat noudattaa 
ympäristösääntelyä ja panna täytäntöön 
innovoivia ympäristötoimia; toteaa, että 
ekoinnovointia voi hyödyntää liikeideana 
uutta yritystä perustettaessa mutta myös 
toimenpiteenä, jolla parannetaan olemassa 
olevien yrityksien toimintaa vihreän 
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talouden kehyksessä;

Or. it

Tarkistus 39
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. toteaa, että painopiste on ensisijaisesti 
huipputeknologian pk-yrityksissä, jotka 
tuottavat suoraan vihreitä innovaatioita, 
mutta on myös tarpeen tukea muita 
yrityksiä, jotka haluavat noudattaa 
ympäristösääntelyä; toteaa, että 
ekoinnovointia voi hyödyntää liikeideana 
uutta yritystä perustettaessa mutta myös 
toimenpiteenä, jolla parannetaan olemassa 
olevien yrityksien toimintaa vihreän 
talouden kehyksessä;

H. toteaa, että painopiste on ensisijaisesti 
huipputeknologian pk-yrityksissä, jotka 
tuottavat suoraan vihreitä innovaatioita, 
mutta on myös tarpeen tukea muita 
yrityksiä, jotka haluavat parantaa 
ympäristötehokkuuttaan; toteaa, että 
ekoinnovointia voi hyödyntää liikeideana 
uutta yritystä perustettaessa mutta myös 
toimenpiteenä, jolla parannetaan olemassa 
olevien yrityksien toimintaa vihreän 
talouden kehyksessä;

Or. en

Tarkistus 40
Iratxe García Pérez
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta
Morten Helveg Petersen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. katsoo, että naisten roolia vihreässä 
taloudessa aliarvioidaan yhä tai se 
sivuutetaan; toteaa, että vihreän talouden 
kannalta erityisen merkityksellisinä 
pidetyt taidot ja ammatit ovat yleensä 
miesvaltaisia;
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Or. en

Tarkistus 41
Iratxe García Pérez
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta
Morten Helveg Petersen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. katsoo, että on tarpeen toteuttaa 
erityisiä ja sukupuolisensitiivisiä 
politiikkoja ja toimia, jotta varmistetaan, 
että miehet ja naiset voivat hyötyä 
tasapuolisesti vihreästä taloudesta;

Or. en

Tarkistus 42
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. toteaa, että vaikka vihreän kasvun 
määritelmästä ei ole saavutettu 
kansainvälisesti yhteisymmärrystä, 
yksimielisyys vallitsee siitä, että kyse on
talouskasvun ja ympäristön kestävyyden 
yhdistelmästä;

I. toteaa, että vaikka vihreän kasvun 
määritelmästä ei ole saavutettu 
kansainvälisesti yhteisymmärrystä, 
yksimielisyys vallitsee siitä, että kyse on
keinosta kehittää taloutta käyttäen 
samalla luonnonvaroja kestävällä tavalla 
ja luoden ihmisarvoisia työpaikkoja;

Or. en

Tarkistus 43
Iratxe García Pérez
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta
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Morten Helveg Petersen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. katsoo, että vihreän kasvun 
yhteydessä on energiatehokkuuden ja 
vähäpäästöisyyden kaltaisiin tavoitteisiin 
liitettävä perinteisiä työllisyysnäkökohtia; 
toteaa, että naiset kärsivät usein miehiä 
matalammista palkoista ja 
epäsuotuisimmista työoloista;

Or. en

Tarkistus 44
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. toteaa, että osaamisen ja koulutuksen 
lisääminen on pk-yritysten keskeinen 
haaste, johon olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota etenkin innovoinnin ja 
resurssitehokkuuden kannalta;

Or. en

Tarkistus 45
Marco Zullo, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. toteaa, että riskipääoman riittämätön 
saatavuus erityisesti yrityksen 
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käynnistysvaiheessa on edelleen yksi 
merkittävimmistä esteistä 
kasvusuuntautuneiden yritysten 
luomiselle ja kehittymiselle;

Or. it

Tarkistus 46
Diane Dodds

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. panee merkille, että vihreän kasvun 
käsite ja siihen perustuvat mahdollisuudet 
liittyvät eri aloihin, joita ovat esimerkiksi 
kiertotalous, energiatehokkuus, 
resurssitehokkuus, uusiutuva energia, 
jätehuolto ja kehdosta kehtoon -
ajattelumalli; huomauttaa, että näihin 
aloihin liittyy merkittävää taloudellista 
potentiaalia;

1. panee merkille, että vihreän kasvun 
käsite ja siihen perustuvat mahdollisuudet 
liittyvät eri aloihin, joita ovat esimerkiksi 
kiertotalous, energiatehokkuus, 
resurssitehokkuus, uusiutuva energia, 
jätehuolto ja kehdosta kehtoon -
ajattelumalli; huomauttaa, että näihin 
aloihin liittyy merkittävää taloudellista 
potentiaalia; toteaa, että vihreän kasvun 
tulisi olla vain yksi osa laajemmasta 
strategiasta pk-yritysten työllisyyden ja 
talouskasvun edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 47
Csaba Molnár

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. panee merkille, että vihreän kasvun 
käsite ja siihen perustuvat mahdollisuudet 
liittyvät eri aloihin, joita ovat esimerkiksi 
kiertotalous, energiatehokkuus, 
resurssitehokkuus, uusiutuva energia, 
jätehuolto ja kehdosta kehtoon -

1. panee merkille, että vihreän kasvun 
käsite ja siihen perustuvat mahdollisuudet 
liittyvät eri aloihin, joita ovat esimerkiksi 
uusiutuvat energialähteet ja etenkin tuuli-
, aurinko- ja maalämpöenergian 
taloudellisesti kannattava hyödyntäminen,



PE549.392v01-00 24/102 AM\1051303FI.doc

FI

ajattelumalli; huomauttaa, että näihin 
aloihin liittyy merkittävää taloudellista 
potentiaalia;

kiertotalous, energiatehokkuus, 
resurssitehokkuus, uusiutuva energia, 
jätehuolto ja kehdosta kehtoon -
ajattelumalli; huomauttaa, että näihin 
aloihin liittyy merkittävää taloudellista 
potentiaalia;

Or. hu

Tarkistus 48
José Blanco López

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. panee merkille, että vihreän kasvun 
käsite ja siihen perustuvat mahdollisuudet 
liittyvät eri aloihin, joita ovat esimerkiksi 
kiertotalous, energiatehokkuus, 
resurssitehokkuus, uusiutuva energia, 
jätehuolto ja kehdosta kehtoon -
ajattelumalli; huomauttaa, että näihin 
aloihin liittyy merkittävää taloudellista 
potentiaalia;

1. panee merkille, että vihreän kasvun 
käsite ja siihen perustuvat mahdollisuudet 
liittyvät eri aloihin, joita ovat esimerkiksi 
kiertotalous, energiatehokkuus, 
resurssitehokkuus, uusiutuva energia, 
jätehuolto ja kehdosta kehtoon -
ajattelumalli; huomauttaa, että näihin 
aloihin liittyy merkittävää taloudellista 
potentiaalia, mikä on erityisen 
merkityksellistä väestökadosta ja väestön 
ikääntymisestä kärsivillä alueilla, joilla ne 
voivat myötävaikuttaa näiden suuntausten 
hidastamiseen ja luoda uusia 
mahdollisuuksia lisätä taloudellista 
toimeliaisuutta ja luoda työpaikkoja;

Or. es

Tarkistus 49
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. panee merkille, että vihreän kasvun
käsite ja siihen perustuvat mahdollisuudet 
liittyvät eri aloihin, joita ovat esimerkiksi
kiertotalous, energiatehokkuus, 
resurssitehokkuus, uusiutuva energia, 
jätehuolto ja kehdosta kehtoon 
-ajattelumalli; huomauttaa, että näihin 
aloihin liittyy merkittävää taloudellista
potentiaalia;

1. tukee vihreän kasvun ja kiertotalouden 
käsitettä ja siihen perustuvia, talouden 
kaikilla aloilla syntyviä mahdollisuuksia,
joita tarjoavat erityisesti kiertotalous, 
energiatehokkuus, resurssitehokkuus, 
uusiutuva energia, jätehuolto ja kehdosta 
kehtoon -ajattelumalli; huomauttaa, että 
näihin aloihin liittyy merkittävää 
taloudellista ja työllisyyspotentiaalia;

Or. en

Tarkistus 50
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. panee merkille, että vihreän kasvun 
käsite ja siihen perustuvat mahdollisuudet 
liittyvät eri aloihin, joita ovat esimerkiksi 
kiertotalous, energiatehokkuus, 
resurssitehokkuus, uusiutuva energia, 
jätehuolto ja kehdosta kehtoon 
-ajattelumalli; huomauttaa, että näihin 
aloihin liittyy merkittävää taloudellista 
potentiaalia;

1. panee merkille, että vihreän kasvun 
käsite ja siihen perustuvat mahdollisuudet 
liittyvät erilaisiin hyvin merkittäviin
aloihin, joita ovat esimerkiksi kiertotalous, 
energiatehokkuus, resurssitehokkuus, 
uusiutuva energia, jätehuolto, päästöjen 
vähentäminen, sähköistäminen ja 
kehdosta kehtoon -ajattelumalli;
huomauttaa, että näihin aloihin liittyy 
merkittävää taloudellista potentiaalia;

Or. en

Tarkistus 51
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek

Päätöslauselmaesitys
1 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. panee merkille, että vihreän kasvun 
käsite ja siihen perustuvat mahdollisuudet 
liittyvät eri aloihin, joita ovat esimerkiksi 
kiertotalous, energiatehokkuus, 
resurssitehokkuus, uusiutuva energia, 
jätehuolto ja kehdosta kehtoon -
ajattelumalli; huomauttaa, että näihin 
aloihin liittyy merkittävää taloudellista 
potentiaalia;

1. panee merkille, että vihreän kasvun 
käsite ja siihen perustuvat mahdollisuudet 
liittyvät eri aloihin, joita ovat esimerkiksi 
kiertotalous, energiatehokkuus, 
resurssitehokkuus, uusiutuva energia, 
jätehuolto ja kehdosta kehtoon -
ajattelumalli; huomauttaa, että näihin 
aloihin liittyy merkittävää taloudellista 
potentiaalia, jota voidaan hyödyntää 
talouden eri aloilla;

Or. en

Tarkistus 52
Zigmantas Balčytis

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. huomauttaa, että jätteiden 
kierrätykseen, kompostointiin ja 
uudelleenkäyttöön sisältyviä 
mahdollisuuksia ei hyödynnetä riittävästi, 
minkä johdosta sellaiset pk-yritykset, jotka 
voivat käyttää ja myydä ympäristöä 
säästäviä tuotteita, palveluja ja ratkaisuja, 
menettävät huomattavia 
liiketoimintamahdollisuuksia;

Or. lt

Tarkistus 53
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa, että vihreää kasvua olisi 
tarkasteltava laaja-alaisesta näkökulmasta 
ja että tällöin olisi toteutettava 
toimenpiteitä, jotka kattavat koko 
arvoketjun ja koko yritysekosysteemin, 
mukaan lukien toimet, joita teollisen 
valmistamisen alan toimijat toteuttavat 
vähentääkseen tuotteidensa, 
tuotantoprosessiensa, 
liiketoimintakäytäntöjensä ja palvelujensa 
ekologista jalanjälkeä;

2. painottaa, että vihreää kasvua olisi 
tarkasteltava laaja-alaisesta näkökulmasta 
ja että tällöin olisi toteutettava 
toimenpiteitä, jotka kattavat koko 
arvoketjun ja koko yritysekosysteemin;

Or. en

Tarkistus 54
Csaba Molnár

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa, että vihreää kasvua olisi 
tarkasteltava laaja-alaisesta näkökulmasta 
ja että tällöin olisi toteutettava 
toimenpiteitä, jotka kattavat koko 
arvoketjun ja koko yritysekosysteemin, 
mukaan lukien toimet, joita teollisen 
valmistamisen alan toimijat toteuttavat 
vähentääkseen tuotteidensa, 
tuotantoprosessiensa, 
liiketoimintakäytäntöjensä ja palvelujensa 
ekologista jalanjälkeä;

2. painottaa, että vihreää kasvua olisi 
tarkasteltava laaja-alaisesta näkökulmasta 
ja että tällöin olisi toteutettava 
toimenpiteitä, jotka kattavat koko 
arvoketjun ja koko yritysekosysteemin, 
mukaan lukien toimet, joita teollisen 
valmistamisen alan toimijat toteuttavat 
vähentääkseen tuotteidensa, 
tuotantoprosessiensa, tuotantoon liittyvien 
oheistoimintojensa,
liiketoimintakäytäntöjensä ja palvelujensa 
ekologista jalanjälkeä;

Or. hu

Tarkistus 55
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. palauttaa mieliin Euroopan 
resurssitehokkuusfoorumin2b antamat 
suositukset, joissa korostetaan, että 
resurssitehokkuuden edellytyksenä on 
dynaaminen vero- ja sääntelykehys, joka 
välittää tuottajille ja kuluttajille 
asianmukaisia signaaleja tuottaa ja vaatia 
tuotteita, joiden ympäristötehokkuus on 
aiempaa suurempi niiden koko elinkaaren 
ajan;

__________________
2b Euroopan resurssitehokkuusfoorumin 
julistus ja siihen liitetyt 
toimintasuositukset – maaliskuu 2014

Or. en

Tarkistus 56
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota vahvistamaan 
aloitteessaan kiertotaloutta koskevaksi 
paketiksi kattavan toimintapoliittisen 
kehyksen, johon sisältyy konkreettisia 
toimintapoliittisia tavoitteita sekä 
pyrkimys tehostaa nykyisten 
toimintapoliittisten välineiden integrointia 
ja valtavirtaistamista; painottaa, että 
näillä välineillä ja toimilla on 
varmistettava, että kiertotalous tarjoaa pk-
yrityksille todellisia mahdollisuuksia sekä 
mahdollisuuden osallistua siihen 
aktiivisesti;
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Or. en

Tarkistus 57
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. tukee pk-yritysten vihreän 
toimintasuunnitelman tavoitteita sekä sen 
pk-yrityskeskeisiä toimia 
resurssitehokkuuden parantamiseksi, 
vihreän yrittäjyyden tukemiseksi, 
vihreiden arvoketjujen mahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi sekä vihreiden pk-
yritysten markkinoillepääsyn 
helpottamiseksi; kehottaa panemaan 
toimintasuunnitelman täysimääräisesti 
täytäntöön sekä varmistamaan, että
yhtäältä toimintasuunnitelmalla ja 
toisaalta asiaan liittyvillä ekoinnovoinnin 
toimintasuunnitelmassa kaavailuilla 
toimilla ja välineillä on voimakas 
synergia, että ne koordinoidaan 
keskenään ja että ne vahvistavat toisiaan;

Or. en

Tarkistus 58
Renato Soru

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että taloutemme on turvattava 
jatkuvasti kasvavan väestön toimeentulo –
9 miljardia henkeä vuoteen 2050 mennessä 
– ja että luonnonvaramme ovat rajalliset, 
minkä vuoksi niitä olisi käytettävä hyvin 

3. korostaa, että taloutemme on turvattava 
jatkuvasti kasvavan väestön toimeentulo –
9 miljardia henkeä vuoteen 2050 mennessä 
– ja että luonnonvaramme ovat rajalliset, 
minkä vuoksi niitä olisi käytettävä hyvin 
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tehokkaasti; esittää uusia innovatiivisia 
ratkaisuja näihin haasteisiin vastaamiseksi,
kuten uudet tuotteet, tuotantoprosessit, 
liiketoimintakäytännöt ja -palvelut, sekä 
uusi tukeva oikeudellinen kehys;

tehokkaasti; toteaa, että ainoa keino edetä 
on hyödyntää uusia innovatiivisia 
ratkaisuja näihin haasteisiin, uusia 
tuotteita, tuotantoprosesseja, 
liiketoimintakäytäntöjä ja -palveluita,
uutta, tukevaa oikeudellista kehystä sekä 
kehystä mullistavia digitaalialan 
innovaatioita, kuten esineiden internetiä;

Or. en

Tarkistus 59
Barbara Kappel

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että taloutemme on turvattava 
jatkuvasti kasvavan väestön toimeentulo –
9 miljardia henkeä vuoteen 2050 mennessä 
– ja että luonnonvaramme ovat rajalliset, 
minkä vuoksi niitä olisi käytettävä hyvin 
tehokkaasti; esittää uusia innovatiivisia 
ratkaisuja näihin haasteisiin vastaamiseksi, 
kuten uudet tuotteet, tuotantoprosessit, 
liiketoimintakäytännöt ja -palvelut, sekä 
uusi tukeva oikeudellinen kehys;

3. korostaa, että taloutemme on turvattava 
jatkuvasti kasvavan väestön toimeentulo –
9 miljardia henkeä vuoteen 2050 mennessä 
– ja että luonnonvaramme ovat rajalliset, 
minkä vuoksi niitä olisi käytettävä hyvin 
tehokkaasti; esittää uusia innovatiivisia 
ratkaisuja näihin haasteisiin vastaamiseksi, 
kuten uudet tuotteet, tuotantoprosessit, 
liiketoimintakäytännöt ja -palvelut, sekä 
uusi tukeva oikeudellinen kehys; katsoo, 
että tällaisen oikeudellisen kehyksen olisi 
oltava sellainen, että se on teknisesti ja 
taloudellisesti sovellettavissa ja sen 
soveltamisen noudattaminen on 
varmistettavissa kaikissa jäsenvaltioissa;

Or. de

Tarkistus 60
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että taloutemme on turvattava 
jatkuvasti kasvavan väestön toimeentulo –
9 miljardia henkeä vuoteen 2050 mennessä 
– ja että luonnonvaramme ovat rajalliset, 
minkä vuoksi niitä olisi käytettävä hyvin 
tehokkaasti; esittää uusia innovatiivisia 
ratkaisuja näihin haasteisiin vastaamiseksi, 
kuten uudet tuotteet, tuotantoprosessit, 
liiketoimintakäytännöt ja -palvelut, sekä 
uusi tukeva oikeudellinen kehys;

3. korostaa, että taloutemme on turvattava 
jatkuvasti kasvavan väestön toimeentulo –
9 miljardia henkeä vuoteen 2050 mennessä 
– ja että luonnonvaramme ovat rajalliset, 
minkä vuoksi niitä olisi käytettävä hyvin 
tehokkaasti; esittää innovatiivisia ja 
vihreitä ratkaisuja näihin haasteisiin 
vastaamiseksi, kuten uudet tuotteet, 
tuotantoprosessit, liiketoimintakäytännöt ja 
-palvelut, sekä uusi tukeva oikeudellinen 
kehys;

Or. it

Tarkistus 61
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että taloutemme on turvattava 
jatkuvasti kasvavan väestön toimeentulo –
9 miljardia henkeä vuoteen 2050 mennessä 
– ja että luonnonvaramme ovat rajalliset, 
minkä vuoksi niitä olisi käytettävä hyvin 
tehokkaasti; esittää uusia innovatiivisia 
ratkaisuja näihin haasteisiin vastaamiseksi, 
kuten uudet tuotteet, tuotantoprosessit, 
liiketoimintakäytännöt ja -palvelut, sekä
uusi tukeva oikeudellinen kehys;

3. korostaa, että taloutemme on turvattava 
jatkuvasti kasvavan väestön toimeentulo –
9 miljardia henkeä vuoteen 2050 mennessä 
– ja että luonnonvaramme ovat rajalliset, 
minkä vuoksi niitä olisi käytettävä
kestävästi ja hyvin tehokkaasti; esittää 
uusia innovatiivisia ratkaisuja näihin 
haasteisiin vastaamiseksi, kuten uudet 
tuotteet, tuotantoprosessit, 
liiketoimintakäytännöt ja -palvelut, uusi 
tukeva oikeudellinen kehys sekä 
taloudellinen tuki;

Or. en

Tarkistus 62
Bendt Bendtsen
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Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että taloutemme on turvattava 
jatkuvasti kasvavan väestön toimeentulo –
9 miljardia henkeä vuoteen 2050 mennessä 
– ja että luonnonvaramme ovat rajalliset, 
minkä vuoksi niitä olisi käytettävä hyvin 
tehokkaasti; esittää uusia innovatiivisia 
ratkaisuja näihin haasteisiin vastaamiseksi, 
kuten uudet tuotteet, tuotantoprosessit, 
liiketoimintakäytännöt ja -palvelut, sekä 
uusi tukeva oikeudellinen kehys;

3. korostaa, että taloutemme on turvattava 
jatkuvasti kasvavan väestön toimeentulo –
9 miljardia henkeä vuoteen 2050 mennessä 
– ja että luonnonvaramme ovat rajalliset, 
minkä vuoksi niitä olisi käytettävä hyvin 
tehokkaasti; esittää uusia innovatiivisia ja 
kestäviä ratkaisuja näihin haasteisiin 
vastaamiseksi, kuten uudet tuotteet, 
tuotantoprosessit, liiketoimintakäytännöt ja 
-palvelut, sekä uusi tukeva oikeudellinen 
kehys;

Or. en

Tarkistus 63
Paul Rübig, Maria Spyraki

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että taloutemme on turvattava 
jatkuvasti kasvavan väestön toimeentulo –
9 miljardia henkeä vuoteen 2050 mennessä 
– ja että luonnonvaramme ovat rajalliset, 
minkä vuoksi niitä olisi käytettävä hyvin 
tehokkaasti; esittää uusia innovatiivisia 
ratkaisuja näihin haasteisiin vastaamiseksi, 
kuten uudet tuotteet, tuotantoprosessit, 
liiketoimintakäytännöt ja -palvelut, sekä 
uusi tukeva oikeudellinen kehys;

3. korostaa, että maailmantalouden on 
turvattava jatkuvasti kasvavan väestön 
toimeentulo – 9 miljardia henkeä 
vuoteen 2050 mennessä – ja että 
luonnonvaramme ovat rajalliset, minkä 
vuoksi niitä olisi käytettävä hyvin 
tehokkaasti; esittää uusia innovatiivisia 
ratkaisuja näihin haasteisiin vastaamiseksi, 
kuten uudet tuotteet, tuotantoprosessit, 
liiketoimintakäytännöt ja -palvelut, sekä 
uusi tukeva oikeudellinen kehys;

Or. en

Tarkistus 64
Miriam Dalli



AM\1051303FI.doc 33/102 PE549.392v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. ottaa huomioon, että mikroyritykset 
luovat tuhansia työpaikkoja kaikkialla 
Euroopassa ja että ne siksi edellyttävät 
toisenlaista toimintakehystä, ja katsoo 
siksi, että on kiireesti otettava käyttöön 
mikroyrityksen selkeä määritelmä;

Or. en

Tarkistus 65
Iratxe García Pérez
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta
Morten Helveg Petersen

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa jäsenvaltioita tarkistamaan 
sääntelykehystä ja oikeudellista kehystä 
siten, että siihen sisällytetään kannustimia 
ja rakenteita ja/tai ohjelmia, joilla tuetaan 
naisten omistamien (vihreiden) yritysten 
perustamista, virallistamista ja kasvua;

Or. en

Tarkistus 66
Dominique Riquet

Päätöslauselmaesitys
4 kohta – 1 alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. rohkaisee komissiota esittämään 
viipymättä Euroopan kiertotalouden 
kehittämistä koskevan uuden 
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kunnianhimoisen suunnitelman, jonka 
avulla parannetaan pk-yritysten 
kierrätykseen ja resurssien tehokkaaseen 
käyttöön tekemien investointien tuottoa;

Or. fr

Tarkistus 67
Aldo Patriciello

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että EU:ssa on muutettava 
merkittävästi yrityskulttuuria, jotta 
edistetään talouskasvua lisäämällä omia 
yrityksiä perustavien ja 
liiketoimintamahdollisuuksia 
tavoittelevien ihmisten määrää, myös 
vihreän kasvun alalla, ja hyväksymällä 
epäonnistuminen ja riskien ottaminen; 
painottaa, että on tärkeää sijoittaa asia 
kaiken poliittisen päätöksenteon ytimeen; 
kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
toimintaa konkurssin jälkeen esimerkiksi 
muuttamalla konkurssilainsäädäntöä 
siten, että uusia yrityksiä on mahdollista 
perustaa pian edellisen yrityksen 
ajauduttua konkurssiin, erityisesti uusilla 
ja innovatiivisilla aloilla;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 68
Marco Zullo, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että EU:ssa on muutettava 5. katsoo, että EU:ssa on muutettava 
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merkittävästi yrityskulttuuria, jotta 
edistetään talouskasvua lisäämällä omia 
yrityksiä perustavien ja 
liiketoimintamahdollisuuksia tavoittelevien 
ihmisten määrää, myös vihreän kasvun 
alalla, ja hyväksymällä epäonnistuminen ja 
riskien ottaminen; painottaa, että on 
tärkeää sijoittaa asia kaiken poliittisen 
päätöksenteon ytimeen; kehottaa 
jäsenvaltioita helpottamaan toimintaa 
konkurssin jälkeen esimerkiksi 
muuttamalla konkurssilainsäädäntöä 
siten, että uusia yrityksiä on mahdollista 
perustaa pian edellisen yrityksen 
ajauduttua konkurssiin, erityisesti uusilla 
ja innovatiivisilla aloilla;

merkittävästi yrityskulttuuria, jotta 
edistetään ympäristön kannalta kestävää
talouskasvua lisäämällä omia yrityksiä 
perustavien ja 
liiketoimintamahdollisuuksia tavoittelevien 
ihmisten määrää ja hyväksymällä 
epäonnistuminen ja riskien ottaminen; 
painottaa, että on tärkeää sijoittaa asia 
kaiken poliittisen päätöksenteon ytimeen;

Or. it

Tarkistus 69
Jeppe Kofod

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että EU:ssa on muutettava 
merkittävästi yrityskulttuuria, jotta 
edistetään talouskasvua lisäämällä omia 
yrityksiä perustavien ja 
liiketoimintamahdollisuuksia tavoittelevien 
ihmisten määrää, myös vihreän kasvun 
alalla, ja hyväksymällä epäonnistuminen ja 
riskien ottaminen; painottaa, että on 
tärkeää sijoittaa asia kaiken poliittisen 
päätöksenteon ytimeen; kehottaa 
jäsenvaltioita helpottamaan toimintaa 
konkurssin jälkeen esimerkiksi 
muuttamalla konkurssilainsäädäntöä 
siten, että uusia yrityksiä on mahdollista 
perustaa pian edellisen yrityksen 
ajauduttua konkurssiin, erityisesti uusilla 
ja innovatiivisilla aloilla;

5. katsoo, että EU:ssa on muutettava 
merkittävästi yrityskulttuuria, jotta 
edistetään talouskasvua lisäämällä omia 
yrityksiä perustavien ja 
liiketoimintamahdollisuuksia tavoittelevien 
ihmisten määrää, myös vihreän kasvun 
alalla, ja hyväksymällä epäonnistuminen ja 
riskien ottaminen; painottaa, että on 
tärkeää sijoittaa asia kaiken poliittisen 
päätöksenteon ytimeen; kehottaa 
jäsenvaltioita helpottamaan toimintaa 
konkurssin jälkeen erityisesti uusilla ja 
innovatiivisilla aloilla;

Or. en
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Tarkistus 70
Maria Spyraki, Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että EU:ssa on muutettava 
merkittävästi yrityskulttuuria, jotta 
edistetään talouskasvua lisäämällä omia 
yrityksiä perustavien ja 
liiketoimintamahdollisuuksia tavoittelevien 
ihmisten määrää, myös vihreän kasvun 
alalla, ja hyväksymällä epäonnistuminen ja 
riskien ottaminen; painottaa, että on 
tärkeää sijoittaa asia kaiken poliittisen 
päätöksenteon ytimeen; kehottaa 
jäsenvaltioita helpottamaan toimintaa 
konkurssin jälkeen esimerkiksi 
muuttamalla konkurssilainsäädäntöä siten, 
että uusia yrityksiä on mahdollista perustaa 
pian edellisen yrityksen ajauduttua 
konkurssiin, erityisesti uusilla ja 
innovatiivisilla aloilla;

5. katsoo, että EU:ssa on muutettava 
merkittävästi yrityskulttuuria, jotta 
edistetään talouskasvua lisäämällä omia 
yrityksiä perustavien ja 
liiketoimintamahdollisuuksia tavoittelevien 
ihmisten määrää, myös vihreän kasvun 
alalla, ja hyväksymällä epäonnistuminen ja 
riskien ottaminen; painottaa, että on 
tärkeää sijoittaa asia kaiken poliittisen 
päätöksenteon ytimeen; kehottaa 
jäsenvaltioita helpottamaan toimintaa 
konkurssin jälkeen esimerkiksi 
muuttamalla ja yksinkertaistamalla 
konkurssilainsäädäntöä siten, että uusia 
yrityksiä on mahdollista perustaa pian 
edellisen yrityksen ajauduttua konkurssiin, 
erityisesti uusilla ja innovatiivisilla aloilla; 
kehottaa komissiota lievittämään 
epäonnistumisen pelkoa 
tiedotuskampanjoiden ja koulutuksen 
avulla;

Or. en

Tarkistus 71
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että EU:ssa on muutettava 
merkittävästi yrityskulttuuria, jotta 
edistetään talouskasvua lisäämällä omia 
yrityksiä perustavien ja 

5. katsoo, että EU:ssa on muutettava 
merkittävästi yrityskulttuuria, jotta 
edistetään talouskasvua lisäämällä omia 
yrityksiä perustavien ja 
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liiketoimintamahdollisuuksia tavoittelevien 
ihmisten määrää, myös vihreän kasvun 
alalla, ja hyväksymällä epäonnistuminen ja 
riskien ottaminen; painottaa, että on 
tärkeää sijoittaa asia kaiken poliittisen 
päätöksenteon ytimeen; kehottaa 
jäsenvaltioita helpottamaan toimintaa 
konkurssin jälkeen esimerkiksi 
muuttamalla konkurssilainsäädäntöä siten, 
että uusia yrityksiä on mahdollista perustaa 
pian edellisen yrityksen ajauduttua 
konkurssiin, erityisesti uusilla ja 
innovatiivisilla aloilla;

liiketoimintamahdollisuuksia tavoittelevien 
ihmisten määrää, myös vihreän kasvun 
alalla, ja hyväksymällä epäonnistuminen ja 
riskien ottaminen; painottaa, että on 
tärkeää sijoittaa asia kaiken poliittisen 
päätöksenteon ytimeen; kehottaa 
jäsenvaltioita saattamaan työn ja 
pääoman verotuksen tasapainoon ja 
ottamaan yhteisöverotuksen osalta 
käyttöön selkeän ja yksinkertaisen 
järjestelmän, joka rohkaisee maksamaan 
veroja niiden kiertämisen sijaan; kehottaa 
jäsenvaltioita helpottamaan toimintaa 
konkurssin jälkeen esimerkiksi 
muuttamalla konkurssilainsäädäntöä siten, 
että uusia yrityksiä on mahdollista perustaa 
pian edellisen yrityksen ajauduttua 
konkurssiin, erityisesti uusilla ja 
innovatiivisilla aloilla;

Or. lt

Tarkistus 72
Miriam Dalli

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että EU:ssa on muutettava 
merkittävästi yrityskulttuuria, jotta 
edistetään talouskasvua lisäämällä omia 
yrityksiä perustavien ja 
liiketoimintamahdollisuuksia tavoittelevien 
ihmisten määrää, myös vihreän kasvun 
alalla, ja hyväksymällä epäonnistuminen ja 
riskien ottaminen; painottaa, että on 
tärkeää sijoittaa asia kaiken poliittisen 
päätöksenteon ytimeen; kehottaa 
jäsenvaltioita helpottamaan toimintaa 
konkurssin jälkeen esimerkiksi 
muuttamalla konkurssilainsäädäntöä siten, 
että uusia yrityksiä on mahdollista perustaa 
pian edellisen yrityksen ajauduttua 
konkurssiin, erityisesti uusilla ja 

5. katsoo, että EU:ssa on muutettava 
merkittävästi yrityskulttuuria, jotta 
edistetään talouskasvua lisäämällä omia 
yrityksiä perustavien ja 
liiketoimintamahdollisuuksia tavoittelevien 
ihmisten ja etenkin nuorten ihmisten
määrää, myös vihreän kasvun alalla, ja 
hyväksymällä epäonnistuminen ja riskien 
ottaminen; painottaa, että on tärkeää 
sijoittaa asia kaiken poliittisen 
päätöksenteon ytimeen; kehottaa 
jäsenvaltioita helpottamaan toimintaa 
konkurssin jälkeen esimerkiksi 
muuttamalla konkurssilainsäädäntöä siten, 
että uusia yrityksiä on mahdollista perustaa 
pian edellisen yrityksen ajauduttua 
konkurssiin, erityisesti uusilla ja 
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innovatiivisilla aloilla; innovatiivisilla aloilla;

Or. en

Tarkistus 73
Csaba Molnár

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että EU:ssa on muutettava 
merkittävästi yrityskulttuuria, jotta 
edistetään talouskasvua lisäämällä omia 
yrityksiä perustavien ja 
liiketoimintamahdollisuuksia tavoittelevien 
ihmisten määrää, myös vihreän kasvun 
alalla, ja hyväksymällä epäonnistuminen ja 
riskien ottaminen; painottaa, että on 
tärkeää sijoittaa asia kaiken poliittisen 
päätöksenteon ytimeen; kehottaa 
jäsenvaltioita helpottamaan toimintaa 
konkurssin jälkeen esimerkiksi 
muuttamalla konkurssilainsäädäntöä siten, 
että uusia yrityksiä on mahdollista perustaa 
pian edellisen yrityksen ajauduttua 
konkurssiin, erityisesti uusilla ja 
innovatiivisilla aloilla;

5. katsoo, että EU:ssa on muutettava 
merkittävästi yrityskulttuuria, jotta 
edistetään talouskasvua lisäämällä omia 
yrityksiä perustavien ja 
liiketoimintamahdollisuuksia tavoittelevien 
ihmisten määrää, myös vihreän kasvun 
alalla, ja hyväksymällä epäonnistuminen ja 
riskien ottaminen; painottaa, että on 
tärkeää sijoittaa asia kaiken poliittisen 
päätöksenteon ytimeen; kehottaa 
jäsenvaltioita helpottamaan toimintaa 
konkurssin jälkeen esimerkiksi 
muuttamalla konkurssilainsäädäntöä siten, 
että uusia yrityksiä on mahdollista perustaa 
pian edellisen yrityksen ajauduttua 
konkurssiin, erityisesti uusilla ja 
innovatiivisilla aloilla, maksuvelvoitteiden 
hoitamista kuitenkaan välttämättä;

Or. hu

Tarkistus 74
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. toteaa, että monet eurooppalaiset pk-
yritykset ovat nykyään mukana 
kansainvälisessä kilpailussa ratkaisuista, 
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joihin sisältyy sekä tuotteita että niin 
kutsuttuja vihreitä palveluja, kuten 
rakentaminen, asentaminen, huolto ja 
hallinnointi; panee merkille, että nämä 
palvelut ovat keskeisessä asemassa 
vihreiden tuotteiden kehityksessä, 
kaupassa ja viennissä; kehottaa 
komissiota sisällyttämään vihreät palvelut 
meneillään oleviin neuvotteluihin 
ympäristöhyödykkeitä koskevaksi 
sopimukseksi sekä TTIP:n kaltaisiin 
kahdenvälisiin kauppaneuvotteluihin 
esteiden raivaamiseksi 
kansainvälistymään pyrkivien 
eurooppalaisten pk-yritysten ja 
palveluntarjoajien tieltä;

Or. en

Tarkistus 75
Davor Ivo Stier

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa koko unionin kattavan 
hyvän hallintotavan, riippumattoman 
oikeuslaitoksen, avoimuuden ja 
oikeusvaltion merkitystä yritysystävällisen 
ilmapiirin ja sellaisten markkinoiden 
luomisessa, joissa pk-yrityksillä on 
yhtäläiset toimintaedellytykset;

Or. en

Tarkistus 76
Jeppe Kofod, Dan Nica

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 2 a (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Resurssitehokkuus ja resurssienhallinta

Or. en

Tarkistus 77
Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Martina Werner

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. huomauttaa, että on välttämätöntä 
käynnistää konkreettisia aloitteita pk-
yritysten resurssitehokkuuden ja
resurssienhallinnan parantamiseksi, jotta 
voidaan säästää kustannuksia ja luoda 
uusia resurssivirtoja; pitää myönteisenä, 
että 93 prosenttia EU:n pk-yrityksistä on 
jo ryhtynyt toimiin resurssitehokkuutensa 
parantamseksi2c; muistuttaa komissiota 
kuitenkin siitä, että yli puolet pk-
yrityksistä on ilmoittanut kohdanneensa 
vaikeuksia näiden toimien 
täytäntöönpanossa niihin liittyvien 
monimutkaisten oikeudellisten ja 
hallinnollisten menettelyiden johdosta2d; 
pyytää näin ollen komissiota ja 
jäsenvaltioita korjaamaan tämän puutteen 
parantamalla sääntelyä ja pk-yrityksille 
tarkoitettua ohjeistusta;

__________________
2c Pikaeurobarometri 381
2d Pikaeurobarometri 381

Or. en

Tarkistus 78
Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Martina Werner
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Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. katsoo, että teollisia symbiooseja olisi 
edistettävä erityisesti resurssitehokkuuden 
lisäämiseksi, ottaen huomioon, että 
yhdellä alalla tuotettu jäte voi olla toisen 
alan arvokas resurssi; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä komission 
keskittymistä symbiooseihin ja 
klustereihin, ja rohkaisee komissiota 
esittämään konkreettisia aloitteita 
monialaisen yhteistyön ja 
resurssienhallinnan helpottamiseksi; 
korostaa, että mikroyrityksille ja uusille 
yrityksille olisi tarjottava mahdollisuus 
osallistua tällaisiin klustereihin ja 
teollisiin symbiooseihin;

Or. en

Tarkistus 79
Jeppe Kofod, Dan Nica

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. muistuttaa komissiolle, että erityisesti 
rakennus- ja purkualalla on keskityttävä 
resurssitehokkuuteen ja jätehuoltoon; 
katsoo, että komission olisi erityisesti 
pyrittävä soveltamaan ympäristön ja 
kansanterveyden huomioon ottavaa 
lähestymistapaa rakennus- ja 
purkujätteiden kierrätykseen; 
huomauttaa, että rakennus- ja 
purkujätteiden kierrätysaste vaihtelee 
merkittävästi eri puolilla unionia, sillä 
eräät jäsenvaltiot ilmoittavat 
kierrätysasteensa olevan yli 90 prosenttia, 
kun EU:n keskiarvo on hieman alle 
50 prosenttia;
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Or. en

Tarkistus 80
Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Martina Werner

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. muistuttaa komissiolle, että pk-
yritykset voivat kaikilla liiketoiminnan 
aloilla hyötyä resurssitehokkuutta ja 
resurssienhallintaa parantavista 
aloitteista; kehottaa komissiota luomaan 
puitteet tietämyksenhallinnalle ja eri 
aloilla ja eri jäsenvaltioissa toimivien pk-
yritysten väliselle tiedonvaihdolle;

Or. en

Tarkistus 81
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. huomauttaa, että nykytilanteessa, jossa 
asianmukaisen riskipääoman saannin 
riittämättömyys erityisesti varhaisessa 
vaiheessa on edelleen yksi 
merkittävimmistä kasvusuuntautuneiden 
yritysten perustamisen ja kehittämisen 
esteistä, komission 
toimintasuunnitelmassa pk-yritysten 
rahoituksen saannin parantamiseksi 
painotetaan voimakkaasti riskipääomaa 
kasvurahoituksen mahdollisena 
välineenä; painottaa kuitenkin, että 
tämänkaltainen rahoitus sopii vain hyvin 
pienelle osalle pk-yrityksiä ja että 
pankkilainat ovat edelleen pääasiallinen 

Poistetaan.
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rahoituslähde, minkä lisäksi kaikkia 
vaihtoehtoja olisi kehitettävä yksityisellä 
sektorilla; korostaa potentiaalisia 
rahoitusmahdollisuuksia, joita olisi 
tutkittava Euroopan strategisten 
investointien rahaston välityksellä;

Or. it

Tarkistus 82
Esther de Lange

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. huomauttaa, että nykytilanteessa, jossa 
asianmukaisen riskipääoman saannin 
riittämättömyys erityisesti varhaisessa 
vaiheessa on edelleen yksi 
merkittävimmistä kasvusuuntautuneiden 
yritysten perustamisen ja kehittämisen 
esteistä, komission toimintasuunnitelmassa 
pk-yritysten rahoituksen saannin 
parantamiseksi painotetaan voimakkaasti 
riskipääomaa kasvurahoituksen 
mahdollisena välineenä; painottaa 
kuitenkin, että tämänkaltainen rahoitus 
sopii vain hyvin pienelle osalle pk-
yrityksiä ja että pankkilainat ovat edelleen 
pääasiallinen rahoituslähde, minkä lisäksi 
kaikkia vaihtoehtoja olisi kehitettävä 
yksityisellä sektorilla; korostaa 
potentiaalisia rahoitusmahdollisuuksia, 
joita olisi tutkittava Euroopan strategisten 
investointien rahaston välityksellä;

6. huomauttaa, että nykytilanteessa, jossa 
asianmukaisen riskipääoman saannin 
riittämättömyys erityisesti varhaisessa 
vaiheessa on edelleen yksi 
merkittävimmistä kasvusuuntautuneiden 
yritysten perustamisen ja kehittämisen 
esteistä, komission toimintasuunnitelmassa 
pk-yritysten rahoituksen saannin 
parantamiseksi painotetaan voimakkaasti 
riskipääomaa kasvurahoituksen 
mahdollisena välineenä; painottaa 
kuitenkin, että tämänkaltainen rahoitus 
sopii vain hyvin pienelle osalle pk-
yrityksiä ja että pankkilainat ovat edelleen 
pääasiallinen rahoituslähde, minkä lisäksi 
kaikkia vaihtoehtoja olisi kehitettävä 
yksityisellä sektorilla; toteaa tässä 
yhteydessä, että pk-yrityksiin kohdistuvien 
luotto-osuuskunnan kaltaisten 
vaihtoehtoisten lainanantomuotojen 
edistäminen on tärkeää; korostaa 
potentiaalisia rahoitusmahdollisuuksia, 
joita olisi tutkittava Euroopan strategisten 
investointien rahaston välityksellä;

Or. nl
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Tarkistus 83
Csaba Molnár

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. huomauttaa, että nykytilanteessa, jossa 
asianmukaisen riskipääoman saannin 
riittämättömyys erityisesti varhaisessa 
vaiheessa on edelleen yksi 
merkittävimmistä kasvusuuntautuneiden 
yritysten perustamisen ja kehittämisen
esteistä, komission toimintasuunnitelmassa 
pk-yritysten rahoituksen saannin 
parantamiseksi painotetaan voimakkaasti 
riskipääomaa kasvurahoituksen 
mahdollisena välineenä; painottaa 
kuitenkin, että tämänkaltainen rahoitus 
sopii vain hyvin pienelle osalle pk-
yrityksiä ja että pankkilainat ovat edelleen 
pääasiallinen rahoituslähde, minkä lisäksi 
kaikkia vaihtoehtoja olisi kehitettävä 
yksityisellä sektorilla; korostaa 
potentiaalisia rahoitusmahdollisuuksia, 
joita olisi tutkittava Euroopan strategisten 
investointien rahaston välityksellä;

6. huomauttaa, että nykytilanteessa, jossa 
asianmukaisen riskipääoman saannin 
riittämättömyys erityisesti varhaisessa 
vaiheessa on edelleen yksi 
merkittävimmistä kasvusuuntautuneiden 
yritysten perustamisen ja kehittämisen 
esteistä, komission toimintasuunnitelmassa 
pk-yritysten rahoituksen saannin 
parantamiseksi painotetaan voimakkaasti 
riskipääomaa kasvurahoituksen 
mahdollisena välineenä; painottaa 
kuitenkin, että tämänkaltainen rahoitus 
sopii vain hyvin pienelle osalle pk-
yrityksiä ja että pankkilainat ovat edelleen 
pääasiallinen rahoituslähde, minkä lisäksi 
kaikkia vaihtoehtoja olisi kehitettävä 
yksityisellä sektorilla; korostaa 
potentiaalisia rahoitusmahdollisuuksia, 
joita olisi tutkittava Euroopan strategisten 
investointien rahaston välityksellä, sekä 
mahdollisuutta perustaa riippumaton EU-
rahasto riskipääoman tarjoamiseksi pk-
yrityksille;

Or. hu

Tarkistus 84
Paul Rübig, Maria Spyraki

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. huomauttaa, että nykytilanteessa, jossa 
asianmukaisen riskipääoman saannin 
riittämättömyys erityisesti varhaisessa 
vaiheessa on edelleen yksi 

6. huomauttaa, että nykytilanteessa, jossa 
asianmukaisen riskipääoman saannin 
riittämättömyys erityisesti varhaisessa 
vaiheessa on edelleen yksi 
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merkittävimmistä kasvusuuntautuneiden 
yritysten perustamisen ja kehittämisen 
esteistä, komission toimintasuunnitelmassa 
pk-yritysten rahoituksen saannin 
parantamiseksi painotetaan voimakkaasti 
riskipääomaa kasvurahoituksen 
mahdollisena välineenä; painottaa 
kuitenkin, että tämänkaltainen rahoitus 
sopii vain hyvin pienelle osalle pk-
yrityksiä ja että pankkilainat ovat edelleen 
pääasiallinen rahoituslähde, minkä lisäksi 
kaikkia vaihtoehtoja olisi kehitettävä 
yksityisellä sektorilla; korostaa 
potentiaalisia rahoitusmahdollisuuksia, 
joita olisi tutkittava Euroopan strategisten 
investointien rahaston välityksellä;

merkittävimmistä kasvusuuntautuneiden 
yritysten perustamisen ja kehittämisen 
esteistä, komission toimintasuunnitelmassa 
pk-yritysten rahoituksen saannin 
parantamiseksi painotetaan voimakkaasti 
riskipääomaa kasvurahoituksen 
mahdollisena välineenä; painottaa 
kuitenkin, että tämänkaltainen rahoitus 
sopii vain hyvin pienelle osalle pk-
yrityksiä ja että pankkilainat ovat edelleen 
merkittävä rahoituslähde, minkä lisäksi 
kaikkia vaihtoehtoja olisi kehitettävä 
yksityisellä sektorilla; korostaa 
potentiaalisia rahoitusmahdollisuuksia, 
joita olisi tutkittava Euroopan strategisten 
investointien rahaston välityksellä;

Or. en

Tarkistus 85
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. huomauttaa, että nykytilanteessa, jossa 
asianmukaisen riskipääoman saannin 
riittämättömyys erityisesti varhaisessa 
vaiheessa on edelleen yksi 
merkittävimmistä kasvusuuntautuneiden 
yritysten perustamisen ja kehittämisen 
esteistä, komission toimintasuunnitelmassa 
pk-yritysten rahoituksen saannin 
parantamiseksi painotetaan voimakkaasti 
riskipääomaa kasvurahoituksen 
mahdollisena välineenä; painottaa 
kuitenkin, että tämänkaltainen rahoitus 
sopii vain hyvin pienelle osalle pk-
yrityksiä ja että pankkilainat ovat edelleen 
pääasiallinen rahoituslähde, minkä lisäksi
kaikkia vaihtoehtoja olisi kehitettävä
yksityisellä sektorilla; korostaa 
potentiaalisia rahoitusmahdollisuuksia, 

6. huomauttaa, että nykytilanteessa, jossa 
asianmukaisen riskipääoman saannin 
riittämättömyys erityisesti varhaisessa 
vaiheessa on edelleen yksi 
merkittävimmistä kasvusuuntautuneiden 
yritysten perustamisen ja kehittämisen 
esteistä, komission toimintasuunnitelmassa 
pk-yritysten rahoituksen saannin 
parantamiseksi painotetaan voimakkaasti 
riskipääomaa kasvurahoituksen 
mahdollisena välineenä; painottaa 
kuitenkin, että tämänkaltainen rahoitus 
sopii vain hyvin pienelle osalle pk-
yrityksiä ja että pankkilainat ovat edelleen 
pääasiallinen rahoituslähde, minkä lisäksi
yksityisellä sektorilla olisi kehitettävä
vaihtoehtoja; korostaa potentiaalisia 
rahoitusmahdollisuuksia, joita olisi 
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joita olisi tutkittava Euroopan strategisten 
investointien rahaston välityksellä;

tutkittava Euroopan strategisten 
investointien rahaston välityksellä;

Or. en

Tarkistus 86
Maria Spyraki

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. rohkaisee jäsenvaltioita poistamaan 
kieliesteitä ja kannustamaan siten 
ulkomaisia sijoittajia investoimaan; 
toteaa, että hyväksymällä 
englanninkielisiä hakemuksia ja 
tarjoamalla jäsenvaltion virallis(t)en 
kiel(t)en ohella tietoa englanniksi otetaan 
askel kohti tämän tavoitteen 
saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 87
Miloslav Ransdorf

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. katsoo, että on tärkeää myöntää lisää 
tukea mikroyrityksille sekä pienille ja 
keskisuurille yrityksille (mpk-yritykset) ja 
työntekijöiden osuuskunnille, jotta 
voidaan parantaa niiden kilpailukykyä 
vakaassa liiketoimintaympäristössä, 
minimoida suuryritysten ja 
konglomeraattien määräävien markkina-
asemien vaikutus, vaalia yrittäjyyden 
kulttuuria ja auttaa pk-yritysten 
perustamista ja kasvamista;
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Or. en

Tarkistus 88
Miloslav Ransdorf

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön ”Euroopan unionin takauksen 
mikroluotoille”, sillä mahdolliset 
mikroluottoasiakkaat eivät yleensä kykene 
antamaan vakuutta ja pankit ovat yleensä 
haluttomia luotottamaan heitä;

Or. en

Tarkistus 89
Miloslav Ransdorf

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. huomauttaa, että 90 prosenttia EU:n 
yrityksistä on mikroyrityksiä (yrityksiä, 
joissa on alle kymmenen työntekijää) ja 
että suurimman esteen kyseisten yritysten 
innovaatioiden lisäämiselle aiheuttaa 
luottojen rajallinen saatavuus, erityisesti 
pienten luottojen saatavuus (alle 
25 000 euroa); uskoo siksi, että komission 
ehdotuksen olisi sisällettävä myös 
mikroluottoja koskevia aloitteita, joiden 
avulla voidaan lisätä työllisyyttä 
mikroyrityksissä, antaa perinteisten 
luottolaitosten ulkopuolelle jääville 
yrityksille mahdollisuus käynnistää uutta 
toimintaa ja tehostaa innovointia EU:ssa;

Or. en
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Tarkistus 90
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, ettei ole olemassa kaikille 
sopivaa rahoitustapaa ja kehottaa 
komissiota tukemaan laajan räätälöityjen 
ohjelmien, välineiden ja aloitteiden 
valikoiman kehittämistä erityisesti uusia
vihreän talouden liiketoimintamalleja 
varten sekä oman pääoman (esimerkiksi 
bisnesenkelit, joukkorahoitus ja 
monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät) 
ja oman pääoman kaltaisen pääoman
(mezzanine- eli välirahoitus) että 
lainavälineiden (”small-ticket” 
-yritysvelkakirjat, takuujärjestelyt ja 
-foorumit) ja pankkien ja muiden pk-
yritysten rahoitukseen osallistuvien
toimijoiden (kirjanpidon ammattilaiset, 
liiketoimintaa tai pk-yrityksiä edustavat 
järjestöt tai kauppakamarit)
kumppanuuksien pohjalta yritysten 
tukemiseksi niitä perustettaessa, niiden 
kasvaessa sekä siirtymävaiheissa siten, että 
otetaan huomioon yritysten koko, 
liikevaihto ja rahoitustarpeet; kehottaa 
jäsenvaltioita tarjoamaan verokannustimia 
näitä rahoitusmalleja varten; painottaa, että 
on tärkeää tarkastella olemassa olevia 
välineitä, joilla pk-yrityksiä tuetaan, 
vihreää kasvua edistävien 
lisämahdollisuuksien sisällyttämiseksi 
niihin;

7. korostaa, ettei ole olemassa kaikille 
sopivaa rahoitustapaa ja kehottaa 
komissiota ottamaan pk-yritysten edut 
huomioon kaikissa voimassa olevissa ja 
mahdollisissa tulevissa ohjelmissa, 
välineissä ja aloitteissa erityisesti kun on 
kyse uusista vihreän talouden
liiketoimintamalleista sekä oman pääoman
(esimerkiksi bisnesenkelit, joukkorahoitus 
ja monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät) ja oman 
pääoman kaltaisen pääoman (mezzanine-
eli välirahoitus) että lainavälineiden
(”small-ticket” -yritysvelkakirjat, 
takuujärjestelyt ja -foorumit) ja pankkien ja 
muiden pk-yritysten rahoitukseen 
osallistuvien toimijoiden (kirjanpidon 
ammattilaiset, liiketoimintaa tai pk-
yrityksiä edustavat järjestöt tai 
kauppakamarit) kumppanuuksista
yritysten tukemiseksi niitä perustettaessa, 
niiden kasvaessa sekä siirtymävaiheissa 
siten, että otetaan huomioon yritysten 
koko, liikevaihto ja rahoitustarpeet;
kehottaa jäsenvaltioita ja alueita
tarjoamaan verokannustimia näitä 
rahoitusmalleja varten; painottaa, että on 
tärkeää tarkastella olemassa olevia 
välineitä, joilla pk-yrityksiä tuetaan, 
vihreää kasvua edistävien 
lisämahdollisuuksien sisällyttämiseksi 
niihin;

Or. en
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Tarkistus 91
Ivan Jakovčić

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, ettei ole olemassa kaikille 
sopivaa rahoitustapaa ja kehottaa 
komissiota tukemaan laajan räätälöityjen 
ohjelmien, välineiden ja aloitteiden 
valikoiman kehittämistä erityisesti uusia 
vihreän talouden liiketoimintamalleja 
varten sekä oman pääoman (esimerkiksi 
bisnesenkelit, joukkorahoitus ja 
monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät) 
ja oman pääoman kaltaisen pääoman 
(mezzanine- eli välirahoitus) että 
lainavälineiden (”small-ticket” 
-yritysvelkakirjat, takuujärjestelyt ja 
-foorumit) ja pankkien ja muiden pk-
yritysten rahoitukseen osallistuvien 
toimijoiden (kirjanpidon ammattilaiset, 
liiketoimintaa tai pk-yrityksiä edustavat 
järjestöt tai kauppakamarit) 
kumppanuuksien pohjalta yritysten 
tukemiseksi niitä perustettaessa, niiden 
kasvaessa sekä siirtymävaiheissa siten, että 
otetaan huomioon yritysten koko, 
liikevaihto ja rahoitustarpeet; kehottaa 
jäsenvaltioita tarjoamaan verokannustimia 
näitä rahoitusmalleja varten; painottaa, että 
on tärkeää tarkastella olemassa olevia 
välineitä, joilla pk-yrityksiä tuetaan, 
vihreää kasvua edistävien 
lisämahdollisuuksien sisällyttämiseksi 
niihin;

7. korostaa, ettei ole olemassa kaikille 
sopivaa rahoitustapaa ja kehottaa 
komissiota tukemaan laajan räätälöityjen 
ohjelmien, välineiden ja aloitteiden 
valikoiman kehittämistä erityisesti uusia 
vihreän talouden liiketoimintamalleja 
varten sekä oman pääoman (esimerkiksi 
bisnesenkelit, joukkorahoitus ja 
monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät) 
ja oman pääoman kaltaisen pääoman 
(mezzanine- eli välirahoitus) että 
lainavälineiden (”small-ticket” 
-yritysvelkakirjat, takuujärjestelyt ja 
-foorumit) ja pankkien ja muiden pk-
yritysten rahoitukseen osallistuvien 
toimijoiden (kirjanpidon ammattilaiset, 
liiketoimintaa tai pk-yrityksiä edustavat 
järjestöt tai kauppakamarit) 
kumppanuuksien pohjalta yritysten 
tukemiseksi niitä perustettaessa, niiden 
kasvaessa sekä siirtymävaiheissa siten, että 
otetaan huomioon yritysten koko, 
liikevaihto ja rahoitustarpeet; kehottaa 
jäsenvaltioita tarjoamaan verokannustimia 
näitä rahoitusmalleja varten; kehottaa 
paikallisia ja alueellisia viranomaisia 
varmistamaan kannustimien 
asianmukaisuuden; painottaa, että on 
tärkeää tarkastella olemassa olevia 
välineitä, joilla pk-yrityksiä tuetaan, 
vihreää kasvua edistävien 
lisämahdollisuuksien sisällyttämiseksi 
niihin;

Or. en

Tarkistus 92
José Blanco López
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Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, ettei ole olemassa kaikille 
sopivaa rahoitustapaa ja kehottaa 
komissiota tukemaan laajan räätälöityjen 
ohjelmien, välineiden ja aloitteiden 
valikoiman kehittämistä erityisesti uusia 
vihreän talouden liiketoimintamalleja 
varten sekä oman pääoman (esimerkiksi 
bisnesenkelit, joukkorahoitus ja 
monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät) 
ja oman pääoman kaltaisen pääoman 
(mezzanine- eli välirahoitus) että 
lainavälineiden (”small-ticket” 
-yritysvelkakirjat, takuujärjestelyt ja 
-foorumit) ja pankkien ja muiden pk-
yritysten rahoitukseen osallistuvien 
toimijoiden (kirjanpidon ammattilaiset, 
liiketoimintaa tai pk-yrityksiä edustavat 
järjestöt tai kauppakamarit) 
kumppanuuksien pohjalta yritysten 
tukemiseksi niitä perustettaessa, niiden 
kasvaessa sekä siirtymävaiheissa siten, että 
otetaan huomioon yritysten koko, 
liikevaihto ja rahoitustarpeet; kehottaa 
jäsenvaltioita tarjoamaan verokannustimia 
näitä rahoitusmalleja varten; painottaa, että 
on tärkeää tarkastella olemassa olevia 
välineitä, joilla pk-yrityksiä tuetaan, 
vihreää kasvua edistävien 
lisämahdollisuuksien sisällyttämiseksi 
niihin;

7. korostaa, ettei ole olemassa kaikille 
sopivaa rahoitustapaa ja kehottaa 
komissiota tukemaan laajan räätälöityjen 
ohjelmien, välineiden ja aloitteiden 
valikoiman kehittämistä erityisesti uusia 
vihreän talouden liiketoimintamalleja 
varten sekä oman pääoman (esimerkiksi 
bisnesenkelit, joukkorahoitus ja 
monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät) 
ja oman pääoman kaltaisen pääoman 
(mezzanine- eli välirahoitus) että 
lainavälineiden (”small-ticket” 
-yritysvelkakirjat, takuujärjestelyt ja 
-foorumit) ja pankkien ja muiden pk-
yritysten rahoitukseen osallistuvien 
toimijoiden (kirjanpidon ammattilaiset, 
liiketoimintaa tai pk-yrityksiä edustavat 
järjestöt tai kauppakamarit) 
kumppanuuksien pohjalta yritysten 
tukemiseksi niitä perustettaessa, niiden 
kasvaessa sekä siirtymävaiheissa siten, että 
otetaan huomioon yritysten koko, 
liikevaihto ja rahoitustarpeet, sekä siten, 
että kiinnitetään erityistä huomiota 
hankkeisiin, jotka vaikuttavat 
myönteisesti lisäämällä taloudellista 
toimeliaisuutta ja luomalla työpaikkoja 
väestökadosta ja väestön ikääntymisestä 
kärsivillä alueilla; kehottaa jäsenvaltioita 
tarjoamaan verokannustimia näitä 
rahoitusmalleja varten; painottaa, että on 
tärkeää tarkastella olemassa olevia 
välineitä, joilla pk-yrityksiä tuetaan, 
vihreää kasvua edistävien 
lisämahdollisuuksien sisällyttämiseksi 
niihin;

Or. es

Tarkistus 93
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini
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Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, ettei ole olemassa kaikille 
sopivaa rahoitustapaa ja kehottaa 
komissiota tukemaan laajan räätälöityjen 
ohjelmien, välineiden ja aloitteiden 
valikoiman kehittämistä erityisesti uusia 
vihreän talouden liiketoimintamalleja 
varten sekä oman pääoman (esimerkiksi 
bisnesenkelit, joukkorahoitus ja 
monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät) 
ja oman pääoman kaltaisen pääoman 
(mezzanine- eli välirahoitus) että 
lainavälineiden (”small-ticket” 
-yritysvelkakirjat, takuujärjestelyt ja 
-foorumit) ja pankkien ja muiden pk-
yritysten rahoitukseen osallistuvien 
toimijoiden (kirjanpidon ammattilaiset, 
liiketoimintaa tai pk-yrityksiä edustavat 
järjestöt tai kauppakamarit) 
kumppanuuksien pohjalta yritysten 
tukemiseksi niitä perustettaessa, niiden 
kasvaessa sekä siirtymävaiheissa siten, että 
otetaan huomioon yritysten koko, 
liikevaihto ja rahoitustarpeet; kehottaa 
jäsenvaltioita tarjoamaan verokannustimia 
näitä rahoitusmalleja varten; painottaa, että 
on tärkeää tarkastella olemassa olevia 
välineitä, joilla pk-yrityksiä tuetaan, 
vihreää kasvua edistävien 
lisämahdollisuuksien sisällyttämiseksi 
niihin;

7. korostaa, ettei ole olemassa kaikille 
yrityksille sopivaa rahoitustapaa ja 
kehottaa komissiota tukemaan laajan 
räätälöityjen ohjelmien, välineiden ja 
aloitteiden valikoiman kehittämistä uusia 
vihreän talouden liiketoimintamalleja 
varten sekä oman pääoman (esimerkiksi 
bisnesenkelit, joukkorahoitus ja 
monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät) 
ja oman pääoman kaltaisen pääoman 
(mezzanine- eli välirahoitus) että 
lainavälineiden (”small-ticket” 
-yritysvelkakirjat, takuujärjestelyt ja 
-foorumit) ja pankkien ja muiden pk-
yritysten rahoitukseen osallistuvien 
toimijoiden (kirjanpidon ammattilaiset, 
liiketoimintaa tai pk-yrityksiä edustavat 
järjestöt tai kauppakamarit) 
kumppanuuksien pohjalta yritysten 
tukemiseksi niitä perustettaessa, niiden 
kasvaessa sekä siirtymävaiheissa siten, että 
otetaan huomioon yritysten koko, 
liikevaihto ja rahoitustarpeet; kehottaa 
jäsenvaltioita tarjoamaan verokannustimia 
näitä rahoitusmalleja varten; painottaa, että 
on tärkeää tarkastella olemassa olevia 
välineitä, joilla pk-yrityksiä tuetaan, 
vihreää kasvua edistävien 
lisämahdollisuuksien sisällyttämiseksi 
niihin;

Or. it

Tarkistus 94
Hans-Olaf Henkel, Branislav Škripek

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. korostaa, että ”yhden koon” yhteinen 
valuutta on merkittävä pk-yritysten 
kasvua hillitsevä tekijä ja on suoraan 
aiheuttanut teollisuustuotannon 
vähenemisen erityisesti Etelä-
Euroopassa; toteaa, että euro on ollut 
aivan liian vahva euroalueen eteläisille 
maille ja liian heikko muille maille, kuten 
Saksalle; korostaa, että tällaiset yhden 
koon rahoitusmallit tuottavat mallin, joka 
ei sovi millekään maalle, ja että eurosta 
on selvästi tullut ”ei kenenkään koon” 
valuutta, jonka vaikutukset ovat entistä 
vahingollisempia vihreän kasvun 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 95
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa paikallisviranomaisia 
käyttämään niiden saatavilla olevaa 
epäsuoraa rahoitusta pk-yritysten 
toteuttamien innovoivien 
ympäristötoimenpiteiden tukemiseen 
ottamalla tarpeen mukaan käyttöön 
järjestelyjä kyseisen rahoituksen 
yhdistämiseksi suoraan rahoitukseen 
(esimerkiksi älykästä erikoistumista 
koskevien strategioiden avulla), jotta 
voidaan tunnistaa tai perustaa 
huippuosaamisklustereita ja laadun 
solmukohtia;

Or. it
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Tarkistus 96
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
seuraamaan vihreää innovointirahoitusta 
saaneiden pk-yritysten tuloksia kyseisen 
rahoituksen vaikuttavuuden arvioimista 
varten; kehottaa komissiota, mikäli 
tulokset osoittautuvat heikoiksi, 
toteuttamaan vitkastelematta muutokset, 
jotka ovat tarpeen rahoituksen 
vaikuttavuuden lisäämiseksi;

Or. it

Tarkistus 97
Gerben-Jan Gerbrandy, Philippe De Backer, Pavel Telička, Fredrick Federley

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. toteaa, että pk-yritysten voidaan 
odottaa olevan tärkeässä asemassa 
kiertotaloudessa, kun ne tarjoavat 
kestäviä, mutta silti työvoimavaltaisia 
palveluja kuten korjaus-, kunnostus- ja 
kierrätyspalveluja; katsoo, että pk-
yritysten pitkän aikavälin menestyminen 
edellyttää verotuksen painopisteen 
siirtämistä työn verotuksesta 
luonnonvarojen käytön verotukseen; ottaa 
huomioon, että komissio, OECD, 
Kansainvälinen valuuttarahasto, ILO, 
Euroopan parlamentti ja euroryhmä 
kannattavat pääosin periaatetta, jonka 
mukaan verotuksen painopistettä olisi 
siirrettävä työn verotuksesta 
luonnonvarojen käytön ja kulutuksen 
verotukseen; pyytää komissiota 
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arvioimaan, mitä vaikutuksia verotuksen 
painopisteen siirtämisellä työn 
verotuksesta luonnonvarojen käytön 
verotukseen on, ja ehdottamaan aloitteita 
kyseisen siirtämisen toteuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 98
Renato Soru

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. painottaa, että yrittäjien, pk-yrityksien, 
liiketoimintajärjestöjen ja tukijärjestöjen 
olisi oltava paremmin selvillä 
rahoitusmahdollisuuksista, jotta voidaan 
ottaa käyttöön suorituskykyisempää 
tekniikkaa tai tehdä palvelusopimuksia 
esimerkiksi konsultoinnista, ekologisen 
suunnittelun alalla annettavasta ohjauksesta 
ja koulutuksesta, resurssienhallinnasta ja 
vihreästä yrittäjyydestä sekä vihreän 
tekniikan sekä vihreiden tuotteiden ja 
palvelujen saatavuudesta, jotka voivat 
hyödyttää niiden liiketoimintaa;

9. painottaa, että yrittäjien, pk-yrityksien, 
liiketoimintajärjestöjen ja tukijärjestöjen 
olisi oltava paremmin selvillä 
rahoitusmahdollisuuksista, jotta voidaan 
ottaa käyttöön suorituskykyisempää 
tekniikkaa tai tehdä palvelusopimuksia 
esimerkiksi konsultoinnista, ekologisen 
suunnittelun alalla annettavasta ohjauksesta 
ja koulutuksesta, resurssienhallinnasta ja 
vihreästä yrittäjyydestä sekä vihreän 
tekniikan sekä vihreiden tuotteiden ja 
palvelujen saatavuudesta, jotka voivat 
hyödyttää niiden liiketoimintaa; korostaa 
myös tarvetta varmistaa kyseisiä tuotteita 
ja palveluja koskevien yksinkertaisten ja 
helppokäyttöisten tietolähteiden ja -
kantojen saatavuus;

Or. en

Tarkistus 99
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. painottaa, että yrittäjien, pk-yrityksien, 
liiketoimintajärjestöjen ja tukijärjestöjen 
olisi oltava paremmin selvillä 
rahoitusmahdollisuuksista, jotta voidaan 
ottaa käyttöön suorituskykyisempää 
tekniikkaa tai tehdä palvelusopimuksia 
esimerkiksi konsultoinnista, ekologisen 
suunnittelun alalla annettavasta ohjauksesta 
ja koulutuksesta, resurssienhallinnasta ja 
vihreästä yrittäjyydestä sekä vihreän 
tekniikan sekä vihreiden tuotteiden ja 
palvelujen saatavuudesta, jotka voivat 
hyödyttää niiden liiketoimintaa;

9. painottaa, että yrittäjien, pk-yrityksien, 
liiketoimintajärjestöjen ja tukijärjestöjen 
olisi oltava paremmin selvillä 
rahoitusmahdollisuuksista, jotta voidaan 
ottaa käyttöön suorituskykyisempää 
tekniikkaa tai tehdä palvelusopimuksia 
esimerkiksi konsultoinnista, ekologisen 
suunnittelun alalla annettavasta ohjauksesta 
ja koulutuksesta, resurssienhallinnasta ja 
vihreästä yrittäjyydestä sekä vihreän 
tekniikan sekä vihreiden tuotteiden ja 
palvelujen saatavuudesta, jotka voivat 
hyödyttää niiden liiketoimintaa; kehottaa 
jäsenvaltioita ja unionia parantamaan pk-
yrityksille suunnattujen palveluiden 
tarjontaa kyseisillä aloilla erityisesti 
alueellisella ja paikallisella tasolla, ja 
osoittamaan Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista aiempaa enemmän 
varoja näiden tavoitteiden tukemiseen;

Or. en

Tarkistus 100
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. painottaa, että yrittäjien, pk-yrityksien, 
liiketoimintajärjestöjen ja tukijärjestöjen 
olisi oltava paremmin selvillä 
rahoitusmahdollisuuksista, jotta voidaan 
ottaa käyttöön suorituskykyisempää 
tekniikkaa tai tehdä palvelusopimuksia 
esimerkiksi konsultoinnista, ekologisen 
suunnittelun alalla annettavasta ohjauksesta 
ja koulutuksesta, resurssienhallinnasta ja 
vihreästä yrittäjyydestä sekä vihreän 
tekniikan sekä vihreiden tuotteiden ja 

9. painottaa, että yrittäjien, pk-yrityksien, 
liiketoimintajärjestöjen ja tukijärjestöjen 
olisi oltava paremmin selvillä 
rahoitusmahdollisuuksista, jotta voidaan 
ottaa käyttöön suorituskykyisempää 
tekniikkaa tai tehdä palvelusopimuksia 
esimerkiksi konsultoinnista, ekologisen 
suunnittelun alalla annettavasta ohjauksesta 
ja koulutuksesta, resurssienhallinnasta ja 
vihreästä yrittäjyydestä sekä vihreän 
tekniikan sekä vihreiden tuotteiden ja 
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palvelujen saatavuudesta, jotka voivat 
hyödyttää niiden liiketoimintaa;

palvelujen saatavuudesta, jotka voivat 
hyödyttää niiden liiketoimintaa; katsoo, 
että kaikkien kyseisiä mahdollisuuksia 
koskevien tietojen olisi oltava helposti 
saatavilla ja että niistä olisi tiedotettava 
tavalla, joka vastaa parhaiten pk-yritysten 
toimintalogiikkaa ja -menetelmiä;

Or. en

Tarkistus 101
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
Euroopan investointiohjelman
täytäntöönpanovaiheessa erityisesti 
vihreät ja innovatiiviset pk-yritykset
hyötyvät olennaisilta osin tämän 
ehdotuksen kehyksessä annettavasta tuesta;

10. kehottaa komissiota ja EIP:tä
varmistamaan, että Euroopan 
investointiohjelman täytäntöönpano nojaa 
tiukkoihin kestävyyskriteereihin, resurssi-
ja energiatehokkuutta koskevat tavoitteet 
mukaan luettuina; katsoo, että 
täytäntöönpanossa on varmistettava, että 
ekoinnovatiiviset pk-yritykset hyötyvät 
olennaisilta osin tämän ehdotuksen 
kehyksessä annettavasta tuesta; painottaa, 
että tämän tavoitteen saavuttamiseksi on 
laadittava selkeitä kriteereitä, myös 
eurooppalaista lisäarvoa koskevia 
kriteereitä, ja että on lisättävä pk-
yrityksille tarkoitettujen 
resurssitehokkuutta ja ekoinnovointia 
koskevien neuvontapalveluiden tarjontaa;

Or. en

Tarkistus 102
Barbara Kappel

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
Euroopan investointiohjelman 
täytäntöönpanovaiheessa erityisesti vihreät 
ja innovatiiviset pk-yritykset hyötyvät 
olennaisilta osin tämän ehdotuksen 
kehyksessä annettavasta tuesta;

10. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
Euroopan investointiohjelman 
täytäntöönpanovaiheessa pk-yritykset 
hyötyvät olennaisilta osin tämän 
ehdotuksen kehyksessä annettavasta tuesta; 
muistuttaa tässä yhteydessä komissiolle, 
että sen on toimittava 
teknologianeutraalilla tavalla;

Or. de

Tarkistus 103
Paul Rübig, Maria Spyraki

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
Euroopan investointiohjelman 
täytäntöönpanovaiheessa erityisesti vihreät 
ja innovatiiviset pk-yritykset hyötyvät 
olennaisilta osin tämän ehdotuksen 
kehyksessä annettavasta tuesta;

10. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
Euroopan investointiohjelman 
täytäntöönpanovaiheessa pk-yritykset, 
myös vihreät ja innovatiiviset pk-yritykset,
hyötyvät olennaisilta osin tämän 
ehdotuksen kehyksessä annettavasta tuesta; 
kehottaa EIP:tä ja komissiota 
huolehtimaan, että kaikki mikroyritysten 
sekä pienten ja keskisuurten yritysten 
määritelmästä annetussa komission 
suosituksessa (C (2003) 1422) luetellut 
luokat hyötyvät tuesta tasapuolisesti;

Or. en

Tarkistus 104
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kehottaa suuntaamaan COSME-
ohjelmasta ja Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta myönnettävä rahoitus 
tehokkaammin pk-yritysten kehittämiin ja 
niitä varten kehitettyihin 
ekoinnovatiivisiin ratkaisuihin, ja 
kannattaa tuotesuunnittelun ja prosessien 
tuottavuuden parantamiseen tarkoitettua 
rahoitusta, jossa tukeudutaan edellisten 
monivuotisten rahoituskehysten 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmaan sisältyneestä 
ekoinnovointiohjelmasta saatuihin 
myönteisiin kokemuksiin; viittaa tässä 
yhteydessä erityisesti Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan sisältyvän pk-yrityksille 
suunnatun välineen täysimääräiseen 
täytäntöönpanoon;

Or. en

Tarkistus 105
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. pitää tarpeellisena saada 
pääomamarkkinat tukemaan siirtymistä 
vihreään talouteen ja poistaa pitkän 
aikavälin investointien optimoinnin esteet, 
jotka johtuvat rahoitusmarkkinoiden 
lyhyen aikavälin voitontavoittelusta; 
kehottaa komissiota puuttumaan 
aktiivisesti, myös 
pääomamarkkinaunionin yhteydessä, 
tarpeeseen kerätä yksityistä pääomaa 
edistämään siirtymistä vähähiiliseen 
talouteen uusiutuvan energian ja 
resurssitehokkuutta parantavien 
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investointien avulla; korostaa tarvetta 
arvioida rahapolitiikan välineiden, 
varainhoitosääntöjen, julkisten 
kannustimien ja kirjanpitoa ja 
ilmoittamista koskevien 
toimintaperiaatteiden kaltaisten politiikan 
välineiden merkitystä; pyytää komissiota 
antamaan toimintapoliittisia ehdotuksia 
rahoitussääntelyn järjestelmien 
parantamiseksi; viittaa tässä yhteydessä 
tällä alalla käynnissä oleviin 
kansainvälisiin aloitteisiin, kuten YK:n 
ympäristöohjelman selvitys kestävän 
rahoitusjärjestelmän malleista sekä 
pääomamarkkinoiden ilmastoaloite;

Or. en

Tarkistus 106
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. pitää myönteisenä pk-yrityksille 
suunnatusta välineestä myönnettävän 
rahoituksen avaamista ehdotuspyynnöille, 
joissa on keskityttävä ekoinnovointiin ja 
raaka-aineiden tarjontaan, 
ekoinnovatiiviseen elintarviketuotantoon 
ja elintarvikkeiden jalostukseen sekä 
energiatehokkaita järjestelmiä koskevaan 
innovointiin; kannattaa pk-yrityksille 
suunnatun välineen määrärahojen 
lisäämistä näillä aloilla sekä muiden 
ekoinnovointia koskevien 
ehdotuspyyntömenettelyiden 
käynnistämistä kaikilla Horisontti 2020
-puiteohjelmaan sisältyvillä 
yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvillä 
aloilla ja teolliseen johtoasemaan 
liittyvillä ensisijaisilla aloilla;
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Or. en

Tarkistus 107
Paul Rübig, Maria Spyraki

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa aktiivisen monialaisen 
yhteistyön merkitystä, koska se tarjoaa 
innovointia ja uusia kasvutilaisuuksia 
kannustavaa potentiaalia ajatuksien ja 
innovatiivisten käsitteiden vaihdon myötä; 
suhtautuu myönteisesti Horisontti 2020 -
ohjelman toimeen ”klusterien avulla 
toteutettavat demonstrointihankkeet 
teollisuuden arvoketjujen uudistamiseksi”, 
jolla voidaan vapauttaa paremmin pk-
yrityksien innovointipotentiaalia, mukaan 
lukien niiden tarjoamat ekoinnovointia 
koskevat ja resurssitehokkaat ratkaisut;

11. korostaa aktiivisen monialaisen, 
arvoketjun kaikissa vaiheissa ja eri 
maantieteellisillä alueilla tehtävän 
yhteistyön merkitystä, koska se tarjoaa 
innovointia ja uusia kasvutilaisuuksia 
kannustavaa potentiaalia ajatuksien ja 
innovatiivisten käsitteiden vaihdon myötä; 
suhtautuu myönteisesti Horisontti 2020 -
ohjelman toimeen ”klusterien avulla 
toteutettavat demonstrointihankkeet 
teollisuuden arvoketjujen uudistamiseksi”, 
jolla voidaan vapauttaa paremmin pk-
yrityksien innovointipotentiaalia, mukaan 
lukien niiden tarjoamat ekoinnovointia 
koskevat ja resurssitehokkaat ratkaisut;

Or. en

Tarkistus 108
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. pitää myönteisenä Euroopan 
resurssitehokkuuden osaamiskeskuksen 
perustamista; toteaa, että keskus pyrkii 
neuvomaan ja avustamaan pk-yrityksiä, 
jotka haluavat parantaa 
resurssitehokkuuttaan; korostaa, että 
keskuksesta on kehitettävä unionin eri 
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alueita edustavien kumppaneiden 
voimakas verkosto, ja että sen on otettava 
huomioon jäsenvaltioissa hyväksi todetut 
kokemukset; katsoo, että keskuksen olisi 
ohjattava pk-yrityksiä hyödyntämään tällä 
alalla toteutettavia eurooppalaisia, 
kansallisia ja alueellisia ohjelmia, sekä 
huolehdittava mahdollisuudesta käyttää 
asiantuntijoita, verkostoja ja 
infrastruktuureja;

Or. en

Tarkistus 109
Ivan Jakovčić

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. painottaa tietämyksen siirron ja useiden 
sidosryhmien välisen tietämyksen 
jakamisen merkitystä, myös rajojen yli, 
epämuodollisten verkkojen välityksellä ja 
erityisesti pk- ja mikroyrityksien kohdalla, 
jotta lisätään tietoisuutta olemassa olevasta 
ja uudesta innovoivasta tekniikasta, 
parhaista käytännöistä, asianmukaisen 
rahoituksen saannista, mahdollisista
valtion tukitoimenpiteistä sekä asiaan 
liittyvistä sääntelykehyksistä, joilla 
pyritään vähiten kuormittavaan hallintoon;

12. painottaa tietämyksen siirron ja useiden 
sidosryhmien välisen tietämyksen 
jakamisen merkitystä, myös rajojen yli, 
epämuodollisten verkkojen välityksellä ja 
erityisesti pk- ja mikroyrityksien kohdalla, 
jotta lisätään tietoisuutta olemassa olevasta 
ja uudesta innovoivasta tekniikasta, 
parhaista käytännöistä, asianmukaisen 
rahoituksen saannista, mahdollisista
kansallisista valtiollisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten
tukitoimenpiteistä sekä asiaan liittyvistä 
sääntelykehyksistä, joilla pyritään vähiten 
kuormittavaan hallintoon;

Or. en

Tarkistus 110
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek

Päätöslauselmaesitys
12 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. painottaa tietämyksen siirron ja useiden 
sidosryhmien välisen tietämyksen 
jakamisen merkitystä, myös rajojen yli, 
epämuodollisten verkkojen välityksellä ja 
erityisesti pk- ja mikroyrityksien kohdalla, 
jotta lisätään tietoisuutta olemassa olevasta 
ja uudesta innovoivasta tekniikasta, 
parhaista käytännöistä, asianmukaisen 
rahoituksen saannista, mahdollisista valtion 
tukitoimenpiteistä sekä asiaan liittyvistä 
sääntelykehyksistä, joilla pyritään vähiten 
kuormittavaan hallintoon;

12. painottaa tietämyksen siirron ja useiden 
sidosryhmien välisen tietämyksen 
jakamisen merkitystä, myös rajojen yli, 
epämuodollisten verkkojen välityksellä ja 
erityisesti pk- ja mikroyrityksien kohdalla, 
jotta lisätään tietoisuutta olemassa olevasta 
ja uudesta innovoivasta tekniikasta, 
parhaista käytännöistä, asianmukaisen 
rahoituksen saannista, mahdollisista valtion 
tukitoimenpiteistä sekä asiaan liittyvistä 
sääntelykehyksistä, joilla pyritään vähiten 
kuormittavaan hallintoon, ja palauttaa 
mieliin, että EU:n rahoitusohjelmien 
olemassa olevien kansallisten 
yhteyspisteiden sekä Yritys-Eurooppa-
verkoston on osallistuttava 
täysimääräisesti pk-yritysten tukemiseen 
ja annettava niille ennakoivasti tietoa, 
koulutusta ja tukea, jotta ne voivat tarttua 
unionin, kansallisen ja alueellisen tason 
rahoitusmahdollisuuksiin;

Or. en

Tarkistus 111
Aldo Patriciello

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. painottaa tietämyksen siirron ja useiden 
sidosryhmien välisen tietämyksen 
jakamisen merkitystä, myös rajojen yli, 
epämuodollisten verkkojen välityksellä ja
erityisesti pk- ja mikroyrityksien kohdalla, 
jotta lisätään tietoisuutta olemassa olevasta 
ja uudesta innovoivasta tekniikasta, 
parhaista käytännöistä, asianmukaisen 
rahoituksen saannista, mahdollisista valtion 
tukitoimenpiteistä sekä asiaan liittyvistä 
sääntelykehyksistä, joilla pyritään vähiten 

12. painottaa tietämyksen siirron ja useiden 
sidosryhmien välisen tietämyksen 
jakamisen merkitystä, myös rajojen yli, 
erityisesti pk- ja mikroyrityksien kohdalla, 
jotta lisätään tietoisuutta olemassa olevasta 
ja uudesta innovoivasta tekniikasta, 
parhaista käytännöistä, asianmukaisen 
rahoituksen saannista, mahdollisista valtion 
tukitoimenpiteistä sekä asiaan liittyvistä 
sääntelykehyksistä, joilla pyritään vähiten 
kuormittavaan hallintoon;
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kuormittavaan hallintoon;

Or. it

Tarkistus 112
Gerben-Jan Gerbrandy, Philippe De Backer, Fredrick Federley, Pavel Telička

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. panee merkille toimialajärjestöjen 
merkityksen vihreää tekniikkaa, 
rahoitusmahdollisuuksia ja 
tarkoituksenmukaisia menettelyjä 
koskevan asianmukaisen tiedon ja 
neuvonnan antamisessa; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan 
toimia tähän tukimuotoon liittyvien 
puutteiden korjaamiseksi;

13. panee merkille toimialajärjestöjen 
merkityksen vihreää tekniikkaa, 
rahoitusmahdollisuuksia ja 
tarkoituksenmukaisia menettelyjä 
koskevan asianmukaisen tiedon ja 
neuvonnan antamisessa; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan 
toimia tähän tukimuotoon liittyvien 
puutteiden korjaamiseksi, tarkastelemaan 
yhdessä toimialajärjestöjen ja yritysten 
kanssa lähemmin, mitä mahdollisuuksia 
on olemassa, sekä nopeuttamaan 
kestävien ratkaisujen käyttöönottoa ja 
investoimaan ympäristöä säästävään 
teknologiaan, resurssitehokkuuteen ja 
kiertotalouteen;

Or. en

Tarkistus 113
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. panee merkille toimialajärjestöjen 
merkityksen vihreää tekniikkaa, 
rahoitusmahdollisuuksia ja 
tarkoituksenmukaisia menettelyjä 
koskevan asianmukaisen tiedon ja

13. kehottaa toimialajärjestöjä 
osallistumaan aktiivisemmin vihreää 
tekniikkaa, rahoitusmahdollisuuksia ja 
tarkoituksenmukaisia menettelyjä 
koskevan asianmukaisen tiedon ja 
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neuvonnan antamisessa; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan 
toimia tähän tukimuotoon liittyvien 
puutteiden korjaamiseksi;

neuvonnan antamiseen; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan 
toimia tähän tukimuotoon liittyvien 
puutteiden korjaamiseksi;

Or. it

Tarkistus 114
Maria Spyraki, Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. panee merkille jatkuvasti kasvavan 
kuilun pk-yritysten tarpeiden ja niiden 
työntekijöiden osaamisen välillä; toteaa, 
että 26 prosentilla Euroopan työnantajista 
on vaikeuksia löytää työntekijöitä, joilla 
on niiden tarvitsemat taidot;

Or. en

Tarkistus 115
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. huomauttaa, että tietämyksen 
jakamisen horisontaalisen (eli pk-
yritysten välisen) ulottuvuuden lisäksi 
myös EU:n toimielinten, rahastojen ja 
rahoitusvälineiden välisellä 
horisontaalisella koordinoinnilla on 
keskeinen merkitys pyrittäessä kuromaan 
umpeen odotusten ja täytäntöönpanon 
välinen kuilu; korostaa tarvetta lähestyä 
oikea-aikaisesti ja ennakoivasti pk-
yritysten paikallisen, alueellisen ja 
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kansallisen tason verkostoja ja järjestöjä, 
jotta niille voidaan jakaa tietoa ja ohjeita 
saatavilla olevien ja suunniteltujen 
unionin rahoitusmahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi; muistuttaa, että 
komission olisi käytettävä kaikkia 
saatavilla olevia tietojen ja tietämyksen 
jakamisen menetelmiä (asiaa koskevat 
sähköpostiviestit, sosiaalinen media, 
verkkoseminaarit jne.) sekä opiskelijoille 
ja nuorille yrittäjille suunnattuja 
kilpailuja;

Or. en

Tarkistus 116
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. pitää myönteisenä Yritys-Eurooppa-
verkoston toimia resurssitehokkuuden 
lisäämiseksi ja sitä koskevan tietoisuuden 
kasvattamiseksi; kannattaa 
eurooppalaisen resurssitehokkuutta 
koskevan kampanjan järjestämistä 
resurssitehokkuuteen liittyvistä eduista ja 
mahdollisuuksista tiedottamiseksi pk-
yrityksille, ja pyytää komissiota 
asettamaan verkoston saataville kyseisen 
kampanjan järjestämiseen tarvittavat 
varat; kehottaa komissiota ja Yritys-
Eurooppa-verkostoa tekemään 
resurssitehokkuuteen liittyvää yhteistyötä 
toimialajärjestöjen, ammattijärjestöjen, 
pk-yritysten, kansalaisjärjestöjen, 
yliopistojen sekä alueellisten aloitteiden 
kanssa;

Or. en
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Tarkistus 117
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. painottaa, että on tärkeää luoda 
kierrätystä koskevia teollisia synergioita 
ja auttaa yrityksiä saamaan selville, 
kuinka niiden energia-, jäte- ja 
sivutuotteet voivat toimia muiden 
resursseina; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään sellaisia 
lähestymistapoja kuin se, jonka 
Yhdistynyt kuningaskunta on omaksunut 
teollisen symbioosin ohjelmansa 
(National Industrial Symbiosis 
Programme) yhteydessä; kehottaa 
perustamaan teollista symbioosia 
koskevien aloitteiden yleiseurooppalaisen 
verkoston;

Or. en

Tarkistus 118
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 4

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Tutkimus, kehitys ja innovointi Tutkimus, kehitys, innovointi ja 
osaaminen

Or. en

Tarkistus 119
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. painottaa tarvetta jatkaa perustason 
tutkimuksen ja kehityksen kehittämistä, 
jota tekniikan kehittäminen edellyttää; 
korostaa unionin uudelleen teollistamisen 
merkitystä, kun otetaan huomioon 
valmistusteollisuuden merkitys 
tutkimukselle, kehitykselle ja innovoinnille 
ja siten EU:n tulevalle kilpailuedulle;

14. painottaa tarvetta jatkaa perustason 
tutkimuksen ja kehityksen kehittämistä, 
jota tekniikan kehittäminen edellyttää; 
korostaa unionin uudelleen teollistamisen 
merkitystä, kun otetaan huomioon 
valmistusteollisuuden merkitys 
tutkimukselle, kehitykselle ja innovoinnille 
ja siten EU:n tulevalle kilpailuedulle; 
katsoo, että ei- teknologiseen, 
organisatoriseen ja julkisen sektorin 
innovointiin on kiinnitettävä yhtä paljon 
huomiota kuin teknologialähtöisiin 
ratkaisuihin;

Or. en

Tarkistus 120
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. painottaa tarvetta jatkaa perustason 
tutkimuksen ja kehityksen kehittämistä, 
jota tekniikan kehittäminen edellyttää;
korostaa unionin uudelleen teollistamisen 
merkitystä, kun otetaan huomioon 
valmistusteollisuuden merkitys 
tutkimukselle, kehitykselle ja 
innovoinnille ja siten EU:n tulevalle 
kilpailuedulle;

14. painottaa tarvetta jatkaa perustason 
tutkimuksen ja kehityksen kehittämistä, 
jota tekniikan kehittäminen edellyttää, ja 
ottamaan pk-yritykset täysimääräisesti 
mukaan tähän prosessiin;

Or. en
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Tarkistus 121
Paul Rübig, Maria Spyraki

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. painottaa tarvetta jatkaa perustason 
tutkimuksen ja kehityksen kehittämistä, 
jota tekniikan kehittäminen edellyttää;
korostaa unionin uudelleen teollistamisen 
merkitystä, kun otetaan huomioon 
valmistusteollisuuden merkitys 
tutkimukselle, kehitykselle ja innovoinnille 
ja siten EU:n tulevalle kilpailuedulle;

14. painottaa tarvetta jatkaa perustason 
tutkimuksen ja kehityksen kehittämistä ja 
tukea aktiivisesti perustason tutkimuksen 
ja kehityksen tulosten muokkaamista
tekniikan kehittämistä varten; korostaa 
unionin uudelleen teollistamisen 
merkitystä, kun otetaan huomioon 
valmistusteollisuuden merkitys 
tutkimukselle, kehitykselle ja innovoinnille 
ja siten EU:n tulevalle kilpailuedulle;

Or. en

Tarkistus 122
Aldo Patriciello

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. painottaa tarvetta jatkaa perustason 
tutkimuksen ja kehityksen kehittämistä, 
jota tekniikan kehittäminen edellyttää;
korostaa unionin uudelleen teollistamisen 
merkitystä, kun otetaan huomioon 
valmistusteollisuuden merkitys 
tutkimukselle, kehitykselle ja innovoinnille 
ja siten EU:n tulevalle kilpailuedulle;

14. painottaa tarvetta tehostaa perustason 
tutkimuksen ja kehityksen kehittämistä, 
jota tekniikan kehittäminen edellyttää;
korostaa unionin uudelleen teollistamisen 
merkitystä, kun otetaan huomioon 
valmistusteollisuuden merkitys 
tutkimukselle, kehitykselle ja innovoinnille 
ja siten EU:n tulevalle kilpailuedulle;

Or. it

Tarkistus 123
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek
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Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. korostaa unionin uudelleen 
teollistamisen merkitystä, kun otetaan 
huomioon valmistusteollisuuden merkitys 
tutkimukselle, kehitykselle ja 
innovoinnille ja siten EU:n tulevalle 
kilpailuedulle;

Or. en

Tarkistus 124
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että on tärkeää, että unionin 
yritykset kaupallistavat ja tutkimus- ja 
kehitystoiminnan tuloksia ja luovat niille 
arvoa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
luomaan vakaan sääntelykehyksen ja 
tarkoituksenmukaisia rahoitusjärjestelmiä, 
jotta mahdollistetaan taloudelliset aloitteet 
ja yrittäjyys sekä rajoitetaan uusien 
tuotteiden, palvelujen ja 
liiketoimintakäytäntöjen 
markkinoilletuontiaikaa erityisesti vihreän 
talouden alalla;

15. korostaa, että on tärkeää, että unionin 
yritykset kaupallistavat ja tutkimus- ja 
kehitystoiminnan tuloksia ja luovat niille 
arvoa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
luomaan vakaan sääntelykehyksen ja 
tarkoituksenmukaisia rahoitusjärjestelmiä, 
jotta mahdollistetaan taloudelliset aloitteet 
ja yrittäjyys sekä rajoitetaan uusien,
ympäristön kannalta kestävämpien 
tuotteiden, palvelujen ja 
liiketoimintakäytäntöjen 
markkinoilletuontiaikaa;

Or. it

Tarkistus 125
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
15 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että on tärkeää, että unionin 
yritykset kaupallistavat ja tutkimus- ja 
kehitystoiminnan tuloksia ja luovat niille 
arvoa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
luomaan vakaan sääntelykehyksen ja 
tarkoituksenmukaisia rahoitusjärjestelmiä, 
jotta mahdollistetaan taloudelliset aloitteet 
ja yrittäjyys sekä rajoitetaan uusien 
tuotteiden, palvelujen ja 
liiketoimintakäytäntöjen 
markkinoilletuontiaikaa erityisesti vihreän 
talouden alalla;

15. korostaa, että on tärkeää, että unionin 
yritykset kaupallistavat ja tutkimus- ja 
kehitystoiminnan tuloksia ja luovat niille 
arvoa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
luomaan aiempaa vakaamman
sääntelykehyksen ja tarkoituksenmukaisia 
rahoitusjärjestelmiä, jotta mahdollistetaan 
taloudelliset aloitteet ja yrittäjyys sekä 
rajoitetaan uusien tuotteiden, palvelujen ja 
liiketoimintakäytäntöjen 
markkinoilletuontiaikaa erityisesti vihreän 
talouden alalla;

Or. en

Tarkistus 126
Dominique Riquet

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. korostaa uuden eurooppalaisen 
avaruusinfrastruktuurin tarjoamia 
mahdollisuuksia edistää innovointia ja 
vihreää kasvua; kehottaa komissiota 
edistämään sitä, että pk-yritykset voivat 
hyödyntää näistä infrastruktuureista 
saatuja tietoja yrityshautomoissa; 
kehottaa komissiota perustamaan pk-
yrityksille tarkoitetun järjestelmän, joka 
mahdollistaa näistä infrastruktuureista 
peräisin olevien tietojen asianmukaisen 
saatavuuden tuotteiden ja palvelujen 
tutkimus-, kehitys- ja 
kaupallistamisvaiheessa;

Or. fr
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Tarkistus 127
Dominique Riquet

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. panee merkille edut, jotka 
yhtenäinen eurooppapatentti tarjoaa pk-
yrityksille erityisesti vihreiden 
teknologioiden alalla; kehottaa kaikkia 
jäsenvaltioita liittymään yhtenäisen 
eurooppapatentin järjestelmään; kehottaa 
jäsenvaltioita ratifioimaan viipymättä 
sopimuksen yhdistetystä 
patenttituomioistuimesta, joka on 
yhtenäisen eurooppapatentin 
soveltamisen edellytys; kehottaa 
komissiota ehdottamaan 
yksinkertaistettua menettelyä, jota pk-
yritykset voivat käyttää patentin 
loukkausta koskevan kanteen vireille 
panemiseksi yhdistetyssä 
patenttituomioistuimessa;

Or. fr

Tarkistus 128
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa jäsenvaltioita ja alueita 
korjaamaan vihreään osaamiseen liittyvät 
puutteet ja tukemaan vihreän osaamisen 
kehittämistä kaikilla koulutustasoilla ja 
elinikäisen oppimisen avulla; katsoo, että 
koulutuksen opetussuunnitelmia olisi 
muutettava niin, että ne vastaavat 
resurssitehokkuusalan ja kiertotalousalan 
nykyisiä ja odotettavissa olevia 
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työmarkkinoita; kehottaa 
työmarkkinaosapuolia lisäämään tukeaan 
työntekijöiden osallistumiselle 
ympäristönhoidon ja energia- ja 
resurssitehokkuuden alojen toimintaan ja 
aloja koskeville elinikäisen oppimisen 
strategioille ja koulutusstrategioille; 
kehottaa työmarkkinaosapuolia myös 
tukemaan osaamis- ja 
koulutusvaatimukset kattavien 
resurssitehokkuutta koskevien 
alakohtaisten etenemissuunnitelmien 
laatimista;

Or. en

Tarkistus 129
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa parantamaan kiertotaloutta 
koskevaa toimintapoliittista kehystä 
esimerkiksi hyväksymällä ja panemalla 
täytäntöön järkevää sääntelyä, 
vaatimuksia ja käytännesääntöjä, joilla 
pyritään sisällyttämään ulkoiset 
kustannukset, torjumaan runsaasti 
luonnonvaroja käyttäviä tuotteita, 
luomaan yhtäläiset toimintaedellytykset, 
palkitsemaan edelläkävijöitä ja 
nopeuttamaan siirtymistä 
resurssitehokkaaseen ja kestävään 
talouteen;

Or. en

Tarkistus 130
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. katsoo, että tällaisella 
toimintapoliittisella kehyksellä olisi 
varmistettava, että unionin markkinoille 
saatetut tuotteet on suunniteltu 
ekologisesti, jotta niiden resurssi- ja 
materiaalitehokkuus olisi 
mahdollisimman suuri; toteaa, että tähän 
kuuluu muun muassa tuotteen 
kestävyyteen, korjattavuuteen, 
uudelleenkäyttöön, kierrätettävyyteen, 
kierrätettyyn sisältöön ja tuotteen 
käyttöikään puuttumista;

Or. en

Tarkistus 131
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa komissiota sisällyttämään 
yhtenä osana kiertotaloutta koskevaan 
pakettiin ekologisen suunnittelun 
välineen laajentamisen koskemaan myös 
resurssitehokkuuden ulottuvuutta; katsoo, 
että ekologisella suunnittelulla olisi 
pyrittävä vaikuttamaan tuotteiden 
kestävyyteen, korjattavuuteen ja 
kierrätettävyyteen, myös määrittämällä 
käyttöiän taattua vähimmäiskestoa ja 
tuotteen purettavuutta koskevia 
vaatimuksia;

Or. en
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Tarkistus 132
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 5

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Sääntely ja sen purkaminen kasvua 
edistävänä tekijänä

Järkevä sääntely pk-yritysten kasvua 
kiertotaloudessa edistävänä tekijänä

Or. en

Tarkistus 133
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 5

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Sääntely ja sen purkaminen kasvua 
edistävänä tekijänä

Sääntelyn parantaminen kasvua 
edistävänä tekijänä

Or. en

Tarkistus 134
Aldo Patriciello

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa jäsenvaltioita välttämään 
esteiden luomista sisämarkkinoilla 
ylisääntelyn myötä ja varmistamaan 
johdonmukaisen muuntamisen osaksi 
kansallista lainsäädäntöä; kehottaa 
komissiota nopeuttamaan yksittäisten 
jäsenvaltioiden kanssa toteutettavien 
toimien täytäntöönpanoa ylisääntelyn 
torjumiseksi; korostaa, että kansallisten 

Poistetaan.
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lainsäätäjien on otettava käyttöön selkeä 
ja yhdenmukainen EU:n laajuinen 
tulkinta ja että tarvitaan avoimia julkisia 
hankintoja koskevia sääntöjä, ympäristöä 
säästävät julkiset hankinnat ja sähköiset 
hankintamenettelyt mukaan lukien, koska 
ne muodostavat tällä hetkellä 
huomattavan esteen kansainvälistymistä 
tavoittelevien pk-yrityksien kannalta ja 
tarjoavat samalla jäsenvaltioille 
merkittävän tilaisuuden toimia 
uranuurtajina;

Or. it

Tarkistus 135
Paul Rübig, Maria Spyraki

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa jäsenvaltioita välttämään 
esteiden luomista sisämarkkinoilla 
ylisääntelyn myötä ja varmistamaan 
johdonmukaisen muuntamisen osaksi 
kansallista lainsäädäntöä; kehottaa 
komissiota nopeuttamaan yksittäisten 
jäsenvaltioiden kanssa toteutettavien 
toimien täytäntöönpanoa ylisääntelyn 
torjumiseksi; korostaa, että kansallisten 
lainsäätäjien on otettava käyttöön selkeä ja 
yhdenmukainen EU:n laajuinen tulkinta ja 
että tarvitaan avoimia julkisia hankintoja 
koskevia sääntöjä, ympäristöä säästävät 
julkiset hankinnat ja sähköiset 
hankintamenettelyt mukaan lukien, koska 
ne muodostavat tällä hetkellä huomattavan 
esteen kansainvälistymistä tavoittelevien 
pk-yrityksien kannalta ja tarjoavat samalla 
jäsenvaltioille merkittävän tilaisuuden 
toimia uranuurtajina;

17. kehottaa jäsenvaltioita välttämään 
esteiden luomista sisämarkkinoilla 
ylisääntelyn myötä ja varmistamaan 
johdonmukaisen muuntamisen osaksi 
kansallista lainsäädäntöä muun muassa 
ottamalla käyttöön jäsenvaltiotasolla 
toteutettavan pk-yrityksiä koskevan 
vaikutustenarvioinnin, eli pk-yritystestin; 
kehottaa komissiota nopeuttamaan 
yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa 
toteutettavien toimien täytäntöönpanoa 
ylisääntelyn torjumiseksi; korostaa, että 
kansallisten lainsäätäjien on otettava 
käyttöön selkeä ja yhdenmukainen EU:n 
laajuinen tulkinta ja että tarvitaan avoimia 
julkisia hankintoja koskevia sääntöjä, 
ympäristöä säästävät julkiset hankinnat ja 
sähköiset hankintamenettelyt mukaan 
lukien, koska ne muodostavat tällä hetkellä 
huomattavan esteen kansainvälistymistä 
tavoittelevien pk-yrityksien kannalta ja 
tarjoavat samalla jäsenvaltioille 
merkittävän tilaisuuden toimia 
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uranuurtajina;

Or. en

Tarkistus 136
Csaba Molnár

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa jäsenvaltioita välttämään 
esteiden luomista sisämarkkinoilla 
ylisääntelyn myötä ja varmistamaan 
johdonmukaisen muuntamisen osaksi 
kansallista lainsäädäntöä; kehottaa 
komissiota nopeuttamaan yksittäisten 
jäsenvaltioiden kanssa toteutettavien 
toimien täytäntöönpanoa ylisääntelyn 
torjumiseksi; korostaa, että kansallisten 
lainsäätäjien on otettava käyttöön selkeä ja 
yhdenmukainen EU:n laajuinen tulkinta ja 
että tarvitaan avoimia julkisia hankintoja 
koskevia sääntöjä, ympäristöä säästävät 
julkiset hankinnat ja sähköiset 
hankintamenettelyt mukaan lukien, koska 
ne muodostavat tällä hetkellä huomattavan 
esteen kansainvälistymistä tavoittelevien 
pk-yrityksien kannalta ja tarjoavat samalla 
jäsenvaltioille merkittävän tilaisuuden 
toimia uranuurtajina;

17. kehottaa jäsenvaltioita välttämään 
esteiden luomista sisämarkkinoilla 
ylisääntelyn myötä, arvioimaan voimassa 
olevia sääntelyjärjestelmiään ja 
poistamaan mahdolliset markkinaesteen 
muodostavat tarpeettomat tai tehottomat 
määräykset, ja varmistamaan 
johdonmukaisen muuntamisen osaksi 
kansallista lainsäädäntöä kehottaa 
komissiota nopeuttamaan yksittäisten 
jäsenvaltioiden kanssa toteutettavien 
toimien täytäntöönpanoa ylisääntelyn 
torjumiseksi; korostaa, että kansallisten 
lainsäätäjien on otettava käyttöön selkeä ja 
yhdenmukainen EU:n laajuinen tulkinta ja 
että tarvitaan avoimia julkisia hankintoja 
koskevia sääntöjä, ympäristöä säästävät 
julkiset hankinnat ja sähköiset 
hankintamenettelyt mukaan lukien, koska 
ne muodostavat tällä hetkellä huomattavan 
esteen kansainvälistymistä tavoittelevien 
pk-yrityksien kannalta ja tarjoavat samalla 
jäsenvaltioille merkittävän tilaisuuden 
toimia uranuurtajina;

Or. hu

Tarkistus 137
Miriam Dalli

Päätöslauselmaesitys
17 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa jäsenvaltioita välttämään 
esteiden luomista sisämarkkinoilla 
ylisääntelyn myötä ja varmistamaan 
johdonmukaisen muuntamisen osaksi 
kansallista lainsäädäntöä; kehottaa 
komissiota nopeuttamaan yksittäisten 
jäsenvaltioiden kanssa toteutettavien 
toimien täytäntöönpanoa ylisääntelyn 
torjumiseksi; korostaa, että kansallisten 
lainsäätäjien on otettava käyttöön selkeä ja 
yhdenmukainen EU:n laajuinen tulkinta ja 
että tarvitaan avoimia julkisia hankintoja 
koskevia sääntöjä, ympäristöä säästävät 
julkiset hankinnat ja sähköiset 
hankintamenettelyt mukaan lukien, koska 
ne muodostavat tällä hetkellä huomattavan 
esteen kansainvälistymistä tavoittelevien 
pk-yrityksien kannalta ja tarjoavat samalla 
jäsenvaltioille merkittävän tilaisuuden 
toimia uranuurtajina;

17. kehottaa jäsenvaltioita välttämään 
esteiden luomista sisämarkkinoilla 
ylisääntelyn myötä ja varmistamaan 
johdonmukaisen muuntamisen osaksi 
kansallista lainsäädäntöä; kehottaa 
komissiota nopeuttamaan yksittäisten 
jäsenvaltioiden kanssa toteutettavien 
toimien täytäntöönpanoa ylisääntelyn 
torjumiseksi; korostaa, että kansallisten 
lainsäätäjien on otettava käyttöön selkeä ja 
yhdenmukainen EU:n laajuinen tulkinta ja 
että tarvitaan avoimia julkisia hankintoja 
koskevia sääntöjä, ympäristöä säästävät 
julkiset hankinnat ja sähköiset 
hankintamenettelyt mukaan lukien, koska 
ne muodostavat tällä hetkellä huomattavan 
esteen kansainvälistymistä tavoittelevien 
pk-yrityksien ja mikroyrityksien kannalta 
ja tarjoavat samalla jäsenvaltioille 
merkittävän tilaisuuden toimia 
uranuurtajina;

Or. en

Tarkistus 138
Paul Rübig, Maria Spyraki, Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan huomioon, että sellaista 
ympäristölainsäädäntöä, joka voi 
aiheuttaa pienille ja keskisuurille 
yrityksille teknistä tai tarpeetonta 
taloudellista rasitetta, ei pitäisi hyväksyä 
tai panna täytäntöön; esittää esimerkkinä 
tästä energiatehokkuusdirektiivin 
(2012/27/EU);

Or. en
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Tarkistus 139
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. suhtautuu myönteisesti komission
päätökseen peruuttaa vanhentuneet tai 
liiallista rasitetta aiheuttavat
lainsäädäntöehdotukset; kehottaa 
komissiota olemaan antamatta 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka 
aiheuttaisivat yrityksille ja pk-yrityksille 
tarpeetonta hallinnollista rasitetta ja
tarkistamaan jatkuvasti olemassa olevaa 
sääntelyä, jotta vähennetään nykyistä 
hallinnollista rasitetta ja sovelletaan tätä 
uusiin liiketoimintamalleihin; korostaa
kuitenkin, että on toteutettava 
kunnianhimoisia toimia EU:n 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi;

18. suhtautuu myönteisesti komission 
päätökseen peruuttaa vanhentuneet 
lainsäädäntöehdotukset; pitää hyvin 
valitettavana jätelainsäädäntöehdotuksen 
peruuttamista ja pyytää esittämään 
vuonna 2015 aiempaa 
kunnianhimoisemman 
lainsäädäntöehdotuksen 
varapuheenjohtaja Timmermansin 
parlamentin täysistunnolle joulukuussa 
2014 antaman ilmoituksen2emukaisesti; 
panee merkille komission esittämän 
arvion, jonka mukaan vahvistamalla 
uusia jätetavoitteita voidaan luoda 
180 000 uutta työpaikkaa, parantaa 
Euroopan kilpailukykyä ja vähentää 
kalliiden ja niukkojen resurssien 
kysyntää2f; kehottaa komissiota 
tarkistamaan jatkuvasti olemassa olevaa 
sääntelyä, jotta vähennetään nykyistä 
hallinnollista rasitetta ja sovelletaan tätä 
uusiin liiketoimintamalleihin, ja 
varmistamaan samalla 
ympäristönsuojelun ja sosiaalisten 
normien korkean tason; korostaa, että on 
toteutettava kunnianhimoisia toimia EU:n 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi;

__________________
2e Komission työohjelmasta käydyn 
keskustelun sanatarkka istuntoseloste, 
tiistai 16. joulukuuta 2014, Strasbourg
2f SWD(2014) 208 final – Ehdotukseen 
COM (2014)397 liitetty 
vaikutustenarviointi



AM\1051303FI.doc 79/102 PE549.392v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 140
Renato Soru

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. suhtautuu myönteisesti komission 
päätökseen peruuttaa vanhentuneet tai 
liiallista rasitetta aiheuttavat 
lainsäädäntöehdotukset; kehottaa 
komissiota olemaan antamatta 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka aiheuttaisivat 
yrityksille ja pk-yrityksille tarpeetonta 
hallinnollista rasitetta ja tarkistamaan 
jatkuvasti olemassa olevaa sääntelyä, jotta
vähennetään nykyistä hallinnollista 
rasitetta ja sovelletaan tätä uusiin 
liiketoimintamalleihin; korostaa kuitenkin, 
että on toteutettava kunnianhimoisia toimia 
EU:n ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseksi;

18. suhtautuu myönteisesti komission 
päätökseen peruuttaa vanhentuneet tai 
liiallista rasitetta aiheuttavat 
lainsäädäntöehdotukset; kehottaa 
komissiota olemaan antamatta 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka aiheuttaisivat 
yrityksille ja pk-yrityksille tarpeetonta 
hallinnollista rasitetta ja tarkistamaan 
jatkuvasti olemassa olevaa sääntelyä, jotta
parannetaan nykyisen hallinnon laatua ja
tehokkuutta ja sovelletaan tätä uusiin 
liiketoimintamalleihin; korostaa kuitenkin, 
että on toteutettava kunnianhimoisia toimia 
EU:n ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 141
Barbara Kappel

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. suhtautuu myönteisesti komission 
päätökseen peruuttaa vanhentuneet tai 
liiallista rasitetta aiheuttavat 
lainsäädäntöehdotukset; kehottaa 
komissiota olemaan antamatta 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka aiheuttaisivat 
yrityksille ja pk-yrityksille tarpeetonta 
hallinnollista rasitetta ja tarkistamaan 

18. suhtautuu myönteisesti komission 
päätökseen peruuttaa vanhentuneet tai 
liiallista rasitetta aiheuttavat 
lainsäädäntöehdotukset; kehottaa 
komissiota olemaan antamatta 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka aiheuttaisivat 
yrityksille ja pk-yrityksille tarpeetonta 
hallinnollista rasitetta ja tarkistamaan 
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jatkuvasti olemassa olevaa sääntelyä, jotta 
vähennetään nykyistä hallinnollista 
rasitetta ja sovelletaan tätä uusiin 
liiketoimintamalleihin; korostaa kuitenkin, 
että on toteutettava kunnianhimoisia toimia 
EU:n ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseksi;

jatkuvasti olemassa olevaa sääntelyä, jotta 
vähennetään nykyistä hallinnollista 
rasitetta ja sovelletaan tätä uusiin 
liiketoimintamalleihin; korostaa kuitenkin, 
että on toteutettava kunnianhimoisia, 
kaikissa jäsenvaltioissa teknisesti ja 
taloudellisesti toteuttamiskelpoisia toimia 
EU:n ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseksi;

Or. de

Tarkistus 142
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. suhtautuu myönteisesti komission 
päätökseen peruuttaa vanhentuneet tai 
liiallista rasitetta aiheuttavat 
lainsäädäntöehdotukset; kehottaa 
komissiota olemaan antamatta 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka aiheuttaisivat 
yrityksille ja pk-yrityksille tarpeetonta 
hallinnollista rasitetta ja tarkistamaan 
jatkuvasti olemassa olevaa sääntelyä, jotta 
vähennetään nykyistä hallinnollista 
rasitetta ja sovelletaan tätä uusiin 
liiketoimintamalleihin; korostaa kuitenkin, 
että on toteutettava kunnianhimoisia 
toimia EU:n ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseksi;

18. suhtautuu myönteisesti komission 
päätökseen peruuttaa vanhentuneet tai 
liiallista rasitetta aiheuttavat 
lainsäädäntöehdotukset; kehottaa 
komissiota olemaan antamatta 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka aiheuttaisivat
suurille yrityksille ja pk-yrityksille 
tarpeetonta hallinnollista rasitetta ja 
tarkistamaan jatkuvasti olemassa olevaa 
sääntelyä, jotta vähennetään nykyistä 
hallinnollista rasitetta ja sovelletaan tätä 
uusiin liiketoimintamalleihin; korostaa 
kuitenkin, että EU:n ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseksi on toteutettava 
kunnianhimoisia mutta teknisesti ja 
taloudellisesti toteuttamiskelpoisia toimia, 
ja yhtä lailla on jo olemassa oleva 
lainsäädäntö pantava asianmukaisesti ja 
oikea-aikaisesti täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 143
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini
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Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. suhtautuu myönteisesti komission 
päätökseen peruuttaa vanhentuneet tai 
liiallista rasitetta aiheuttavat 
lainsäädäntöehdotukset; kehottaa 
komissiota olemaan antamatta 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka aiheuttaisivat 
yrityksille ja pk-yrityksille tarpeetonta 
hallinnollista rasitetta ja tarkistamaan 
jatkuvasti olemassa olevaa sääntelyä, jotta 
vähennetään nykyistä hallinnollista 
rasitetta ja sovelletaan tätä uusiin 
liiketoimintamalleihin; korostaa kuitenkin, 
että on toteutettava kunnianhimoisia toimia 
EU:n ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseksi;

18. suhtautuu myönteisesti komission 
päätökseen peruuttaa vanhentuneet 
lainsäädäntöehdotukset; kehottaa 
komissiota olemaan antamatta 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka aiheuttaisivat 
yrityksille ja pk-yrityksille tarpeetonta 
hallinnollista rasitetta ja tarkistamaan 
jatkuvasti olemassa olevaa sääntelyä, jotta 
vähennetään nykyistä hallinnollista 
rasitetta ja sovelletaan tätä uusiin 
liiketoimintamalleihin; korostaa kuitenkin, 
että on toteutettava kunnianhimoisia toimia 
EU:n ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseksi;

Or. it

Tarkistus 144
Miriam Dalli

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. suhtautuu myönteisesti komission 
päätökseen peruuttaa vanhentuneet tai 
liiallista rasitetta aiheuttavat 
lainsäädäntöehdotukset; kehottaa 
komissiota olemaan antamatta 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka aiheuttaisivat 
yrityksille ja pk-yrityksille tarpeetonta 
hallinnollista rasitetta ja tarkistamaan 
jatkuvasti olemassa olevaa sääntelyä, jotta 
vähennetään nykyistä hallinnollista 
rasitetta ja sovelletaan tätä uusiin 
liiketoimintamalleihin; korostaa kuitenkin, 
että on toteutettava kunnianhimoisia toimia 
EU:n ympäristötavoitteiden 

18. suhtautuu myönteisesti komission 
päätökseen peruuttaa vanhentuneet tai 
liiallista rasitetta aiheuttavat 
lainsäädäntöehdotukset; kehottaa 
komissiota olemaan antamatta 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka aiheuttaisivat 
yrityksille, pk-yrityksille ja 
mikroyrityksille tarpeetonta hallinnollista 
rasitetta ja tarkistamaan jatkuvasti 
olemassa olevaa sääntelyä, jotta 
vähennetään nykyistä hallinnollista 
rasitetta ja sovelletaan tätä uusiin 
liiketoimintamalleihin; korostaa kuitenkin, 
että on toteutettava kunnianhimoisia toimia 
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saavuttamiseksi; EU:n ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 145
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa komissiota pyrkimään 
antamaan parempaa – ja siksi ei 
välttämättä enemmän – lainsäädäntöä ja 
huolehtimaan siksi, että asianomaisia 
toimialoja edustavat sidosryhmät ja pk-
yritykset voivat näkemyksiään ja 
tietämystään jakamalla osallistua 
lainsäädäntöprosessin kaikkiin vaiheisiin, 
myös vaikutustenarviointiin;

Or. en

Tarkistus 146
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek, Brian Crowley

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että pk-yritystesti toteutetaan 
täysimääräisesti kaikissa 
vaikutustenarvioinneissa;

Or. en
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Tarkistus 147
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. muistuttaa teknologianeutraalin ja 
innovointia suosivan sääntelyn 
merkityksestä, koska se mahdollistaa 
uuden tekniikan testaamisen ja 
arvottamisen markkinoilla; kehottaa 
jäsenvaltioita käyttämään 
markkinapohjaisia välineitä niiden julkisen 
tuen järjestelmissä sekä olemaan 
käyttämättä markkinoita vääristäviä 
tukimuotoja; kehottaa komissiota 
laatimaan yhteisiä suuntaviivoja vihreitä 
investointihankkeita koskevia kansallisia 
julkisen tuen järjestelmiä varten, jotta 
luodaan yhdenmukaisempi 
toimenpidekokonaisuus;

19. muistuttaa teknologianeutraalin ja 
innovointia suosivan sääntelyn 
merkityksestä, koska se mahdollistaa 
uuden tekniikan testaamisen ja 
arvottamisen markkinoilla; pitää 
myönteisenä ympäristöteknologian 
varmennusjärjestelmän kehittämistä, sillä 
se tarjoaa uuden välineen innovatiivisten 
ympäristöteknologioiden 
markkinoillepääsyn edistämiseksi; 
kehottaa jäsenvaltioita käyttämään
asianmukaisella tavalla markkinapohjaisia 
välineitä niiden julkisen tuen järjestelmissä 
sekä olemaan käyttämättä ympäristölle 
vahingollisia markkinoita vääristäviä 
tukimuotoja;

Or. en

Tarkistus 148
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. muistuttaa teknologianeutraalin ja 
innovointia suosivan sääntelyn 
merkityksestä, koska se mahdollistaa 
uuden tekniikan testaamisen ja 
arvottamisen markkinoilla; kehottaa 
jäsenvaltioita käyttämään 
markkinapohjaisia välineitä niiden 
julkisen tuen järjestelmissä sekä olemaan 
käyttämättä markkinoita vääristäviä 
tukimuotoja; kehottaa komissiota laatimaan 

19. muistuttaa teknologianeutraalin ja
vihreää innovointia suosivan sääntelyn 
merkityksestä, koska se mahdollistaa 
uuden, resurssien kestävämpään käyttöön 
suunnitellun tekniikan testaamisen ja 
arvottamisen markkinoilla; kehottaa 
jäsenvaltioita olemaan käyttämättä 
markkinoita vääristäviä tukimuotoja niiden 
julkisen tuen järjestelmissä; kehottaa 
komissiota laatimaan yhteisiä suuntaviivoja 
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yhteisiä suuntaviivoja vihreitä 
investointihankkeita koskevia kansallisia 
julkisen tuen järjestelmiä varten, jotta 
luodaan yhdenmukaisempi 
toimenpidekokonaisuus;

vihreitä investointihankkeita koskevia 
kansallisia julkisen tuen järjestelmiä 
varten, jotta luodaan yhdenmukaisempi 
toimenpidekokonaisuus;

Or. it

Tarkistus 149
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. korostaa normien merkitystä 
vihreämpien teknologioiden, tuotteiden ja 
prosessien kehittämistä ja markkinoille 
saattamista edistävänä tekijänä; kehottaa 
komissiota antamaan eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen tehtäväksi 
kiertotalouden tavoitteiden huomioon 
ottamisen sekä aktiivisen yhteistyön 
tekemisen pk-yritysten edustajien ja 
kuluttaja- ja kansalaisjärjestöjen kanssa 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 150
Paul Rübig, Maria Spyraki, Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toteaa, että julkista rahoitusta on 
osoitettava huippuunsa kehitetylle 
tekniikalle, joka voidaan saattaa 
markkinoille merkittävästi pienemmillä 
kustannuksilla, sen sijaan, että 

Poistetaan.
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rahoituksella pyritään edistämään 
kehittämättömän ja kustannustehottoman 
tekniikan laajamittaista käyttöönottoa;

Or. en

Tarkistus 151
Aldo Patriciello

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toteaa, että julkista rahoitusta on 
osoitettava huippuunsa kehitetylle 
tekniikalle, joka voidaan saattaa 
markkinoille merkittävästi pienemmillä 
kustannuksilla, sen sijaan, että 
rahoituksella pyritään edistämään 
kehittämättömän ja kustannustehottoman 
tekniikan laajamittaista käyttöönottoa;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 152
Anneleen Van Bossuyt, Evžen Tošenovský, Ian Duncan, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toteaa, että julkista rahoitusta on 
osoitettava huippuunsa kehitetylle 
tekniikalle, joka voidaan saattaa 
markkinoille merkittävästi pienemmillä 
kustannuksilla, sen sijaan, että 
rahoituksella pyritään edistämään 
kehittämättömän ja kustannustehottoman 
tekniikan laajamittaista käyttöönottoa;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 153
Barbara Kappel

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toteaa, että julkista rahoitusta on 
osoitettava huippuunsa kehitetylle 
tekniikalle, joka voidaan saattaa 
markkinoille merkittävästi pienemmillä 
kustannuksilla, sen sijaan, että 
rahoituksella pyritään edistämään 
kehittämättömän ja kustannustehottoman 
tekniikan laajamittaista käyttöönottoa;

20. toteaa, että julkista rahoitusta on 
osoitettava sekä huippuunsa kehitetylle 
tekniikalle että pilottihankkeille, jotta niin 
kutsuttu kuolemanlaakso voidaan ylittää;

Or. de

Tarkistus 154
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toteaa, että julkista rahoitusta on 
osoitettava huippuunsa kehitetylle 
tekniikalle, joka voidaan saattaa 
markkinoille merkittävästi pienemmillä 
kustannuksilla, sen sijaan, että 
rahoituksella pyritään edistämään 
kehittämättömän ja kustannustehottoman 
tekniikan laajamittaista käyttöönottoa;

20. toteaa, että markkinavetomekanismia 
on kehitettävä edelleen, jotta sillä voidaan 
tukea kypsien ekoinnovatiivisten 
teknologioiden käyttöönottoa ja 
markkinoille saattamista, ja katsoo, että 
sellaisia teknologioita, jotka eivät ole vielä 
kypsiä, koskevaa jatkotutkimusta ja 
kehitystä varten olisi myönnettävä julkista 
rahoitusta seuraavan sukupolven 
ekoinnovatiivisten teknologioiden 
kustannustehokkuuden parantamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 155
Csaba Molnár

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. toteaa, että disruptiiviset 
teollisuudenalat ja tekniikka ovat usein 
osoitus olemassa olevan lainsäädännön 
puutteista; korostaa, että olemassa olevaa 
sääntelyä on seurattava jatkuvasti ja 
käytettävä vapautuslausekkeita joidenkin 
innovatiivisten teollisuudenalojen 
kohdalla, jotta varmistetaan, että tällä ei 
vaikeuteta uuden tekniikan markkinoille 
pääsyä;

Poistetaan.

Or. hu

Tarkistus 156
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. toteaa, että disruptiiviset 
teollisuudenalat ja tekniikka ovat usein 
osoitus olemassa olevan lainsäädännön
puutteista; korostaa, että olemassa olevaa 
sääntelyä on seurattava jatkuvasti ja 
käytettävä vapautuslausekkeita joidenkin 
innovatiivisten teollisuudenalojen 
kohdalla, jotta varmistetaan, että tällä ei 
vaikeuteta uuden tekniikan markkinoille
pääsyä;

21. toteaa, että disruptiivisilla 
teollisuudenaloilla ja tekniikoilla voi olla 
vaikeuksia olemassa olevan lainsäädännön
noudattamisessa; korostaa, että olemassa 
olevaa sääntelyä on seurattava ja 
tarkistettava jatkuvasti, jotta varmistetaan
kestävien ja ekoinnovatiivisten 
teknologioiden pääsy markkinoille;

Or. en

Tarkistus 157
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini
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Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. toteaa, että disruptiiviset 
teollisuudenalat ja tekniikka ovat usein 
osoitus olemassa olevan lainsäädännön 
puutteista; korostaa, että olemassa olevaa 
sääntelyä on seurattava jatkuvasti ja
käytettävä vapautuslausekkeita joidenkin 
innovatiivisten teollisuudenalojen 
kohdalla, jotta varmistetaan, että tällä ei 
vaikeuteta uuden tekniikan markkinoille 
pääsyä;

21. toteaa, että disruptiiviset 
teollisuudenalat ja tekniikka ovat usein 
osoitus olemassa olevan lainsäädännön 
puutteista; korostaa, että olemassa olevaa 
sääntelyä on seurattava jatkuvasti, jotta sitä 
voidaan heti tarpeen vaatiessa muuttaa ja
saattaa ajan tasalle, ja jotta varmistetaan, 
että tällä ei vaikeuteta uuden tekniikan 
markkinoille pääsyä;

Or. it

Perustelu

Poikkeuksia käytettän usein väärin. On turvallisempaa tehdä korjauksia.

Tarkistus 158
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. toteaa, että disruptiiviset 
teollisuudenalat ja tekniikka ovat usein 
osoitus olemassa olevan lainsäädännön 
puutteista; korostaa, että olemassa olevaa 
sääntelyä on seurattava jatkuvasti ja 
käytettävä vapautuslausekkeita joidenkin 
innovatiivisten teollisuudenalojen kohdalla, 
jotta varmistetaan, että tällä ei vaikeuteta 
uuden tekniikan markkinoille pääsyä;

21. toteaa, että disruptiiviset 
teollisuudenalat ja tekniikka ovat usein 
osoitus olemassa olevan lainsäädännön 
puutteista; korostaa, että olemassa olevaa 
sääntelyä ja sen täytäntöönpanoa on 
seurattava jatkuvasti ja käytettävä 
vapautuslausekkeita joidenkin 
innovatiivisten teollisuudenalojen kohdalla, 
jotta varmistetaan, että tällä ei vaikeuteta 
uuden tekniikan markkinoille pääsyä;

Or. en
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Tarkistus 159
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. kehottaa komissiota kehittämään ja 
edistämään toimintavälineitä pk-yrityksen 
kestäviä toimintatapoja varten, yrityksen 
yhteiskunta- ja ympäristövastuu, kestävän 
kehityksen kirjanpito ja raportointi ja 
vähän jätteitä tuottavien tuotantomallien 
täytäntöönpanoa koskevat välineet 
mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 160
Iratxe García Pérez
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta
Morten Helveg Petersen

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. kehottaa jäsenvaltioita arvioimaan 
ja seuraamaan lainsäädännön 
sukupuolikohtaisia vaikutuksia 
esimerkiksi kuulemalla yhteisöjä, 
erityisesti naisia ja naisjärjestöjä, näiden 
tarpeista ja eri toimintaperiaatteiden ja 
ohjelmien vaikutuksista;

Or. en

Tarkistus 161
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský
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Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että yrittäjyyttä koskevien 
taitojen kehittäminen sekä johdatus 
markkinoiden, talouden ja 
rahoitusjärjestelmän toimintaan ja 
vuorovaikutukseen olisi 
ympäristötietoisuuden ohella sisällytettävä 
peruskoulututukseen; katsoo, että hyvin 
valmisteltu liiketoimintasuunnitelma on 
ensimmäinen askel kohti parempaa 
rahoituksen saantia ja kannattavuutta; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään viipymättä 
rahoituskasvatuksen 
koulutusohjelmiinsa; tukee tässä 
yhteydessä Erasmus nuorille yrittäjille -
ohjelmaa, jolla on tarkoitus edistää 
yrityskulttuuria ja kehittää 
sisämarkkinoita ja kilpailukykyä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 162
Nadine Morano

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että yrittäjyyttä koskevien 
taitojen kehittäminen sekä johdatus 
markkinoiden, talouden ja 
rahoitusjärjestelmän toimintaan ja 
vuorovaikutukseen olisi 
ympäristötietoisuuden ohella sisällytettävä 
peruskoulututukseen; katsoo, että hyvin 
valmisteltu liiketoimintasuunnitelma on 
ensimmäinen askel kohti parempaa 
rahoituksen saantia ja kannattavuutta; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään viipymättä 

22. katsoo, että yrittäjyyttä koskevien 
taitojen kehittäminen sekä johdatus 
markkinoiden, talouden ja 
rahoitusjärjestelmän toimintaan ja 
vuorovaikutukseen olisi 
ympäristötietoisuuden ohella sisällytettävä 
peruskoulututukseen, korkeakoulutukseen 
ja lisäksi elinikäiseen oppimiseen; katsoo, 
että hyvin valmisteltu 
liiketoimintasuunnitelma on ensimmäinen 
askel kohti parempaa rahoituksen saantia ja 
kannattavuutta; kehottaa komissiota ja 
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rahoituskasvatuksen koulutusohjelmiinsa; 
tukee tässä yhteydessä Erasmus nuorille 
yrittäjille -ohjelmaa, jolla on tarkoitus 
edistää yrityskulttuuria ja kehittää 
sisämarkkinoita ja kilpailukykyä;

jäsenvaltioita sisällyttämään viipymättä 
rahoituskasvatuksen koulutusohjelmiinsa; 
tukee tässä yhteydessä Erasmus nuorille 
yrittäjille -ohjelmaa, jolla on tarkoitus 
edistää yrityskulttuuria ja kehittää 
sisämarkkinoita ja kilpailukykyä;

Or. fr

Tarkistus 163
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että yrittäjyyttä koskevien 
taitojen kehittäminen sekä johdatus 
markkinoiden, talouden ja 
rahoitusjärjestelmän toimintaan ja 
vuorovaikutukseen olisi 
ympäristötietoisuuden ohella sisällytettävä 
peruskoulututukseen; katsoo, että hyvin 
valmisteltu liiketoimintasuunnitelma on 
ensimmäinen askel kohti parempaa 
rahoituksen saantia ja kannattavuutta;
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään viipymättä
rahoituskasvatuksen koulutusohjelmiinsa;
tukee tässä yhteydessä Erasmus nuorille 
yrittäjille -ohjelmaa, jolla on tarkoitus 
edistää yrityskulttuuria ja kehittää 
sisämarkkinoita ja kilpailukykyä;

22. katsoo, että yrittäjyyttä koskevien 
taitojen kehittäminen sekä johdatus
luonnonjärjestelmien, markkinoiden, 
talouden ja rahoitusjärjestelmän toimintaan 
ja vuorovaikutukseen olisi 
ympäristötietoisuuden ohella sisällytettävä 
peruskoulututukseen; katsoo, että hyvin 
valmisteltu liiketoimintasuunnitelma on 
ensimmäinen askel kohti parempaa 
rahoituksen saantia ja kannattavuutta;
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään viipymättä yrittäjyys- ja 
ympäristökasvatuksen
koulutusohjelmiinsa; tukee tässä 
yhteydessä Erasmus nuorille yrittäjille -
ohjelmaa, jolla on tarkoitus edistää 
yrityskulttuuria ja kehittää sisämarkkinoita 
ja kilpailukykyä;

Or. en

Tarkistus 164
Miriam Dalli

Päätöslauselmaesitys
22 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että yrittäjyyttä koskevien 
taitojen kehittäminen sekä johdatus 
markkinoiden, talouden ja 
rahoitusjärjestelmän toimintaan ja 
vuorovaikutukseen olisi 
ympäristötietoisuuden ohella sisällytettävä 
peruskoulututukseen; katsoo, että hyvin 
valmisteltu liiketoimintasuunnitelma on 
ensimmäinen askel kohti parempaa 
rahoituksen saantia ja kannattavuutta; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään viipymättä 
rahoituskasvatuksen koulutusohjelmiinsa; 
tukee tässä yhteydessä Erasmus nuorille 
yrittäjille -ohjelmaa, jolla on tarkoitus 
edistää yrityskulttuuria ja kehittää 
sisämarkkinoita ja kilpailukykyä;

22. katsoo, että yrittäjyyttä koskevien 
taitojen kehittäminen sekä johdatus 
markkinoiden, talouden ja 
rahoitusjärjestelmän toimintaan ja 
vuorovaikutukseen olisi 
ympäristötietoisuuden ohella sisällytettävä 
peruskoulututukseen; katsoo lisäksi, että 
nuorten yrittäjyyttä olisi edistettävä 
kouluissa ja että sitä olisi opetettava jo 
peruskoulussa ja myös lukujärjestyksen 
ulkopuolella; katsoo, että hyvin 
valmisteltu liiketoimintasuunnitelma on 
ensimmäinen askel kohti parempaa 
rahoituksen saantia ja kannattavuutta; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään viipymättä 
rahoituskasvatuksen koulutusohjelmiinsa; 
tukee tässä yhteydessä Erasmus nuorille 
yrittäjille -ohjelmaa, jolla on tarkoitus 
edistää yrityskulttuuria ja kehittää 
sisämarkkinoita ja kilpailukykyä;

Or. en

Tarkistus 165
Ivan Jakovčić

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että yrittäjyyttä koskevien 
taitojen kehittäminen sekä johdatus 
markkinoiden, talouden ja 
rahoitusjärjestelmän toimintaan ja 
vuorovaikutukseen olisi 
ympäristötietoisuuden ohella sisällytettävä 
peruskoulututukseen; katsoo, että hyvin 
valmisteltu liiketoimintasuunnitelma on 
ensimmäinen askel kohti parempaa 
rahoituksen saantia ja kannattavuutta; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

22. katsoo, että yrittäjyyttä koskevien 
taitojen kehittäminen sekä johdatus 
markkinoiden, talouden ja 
rahoitusjärjestelmän toimintaan ja 
vuorovaikutukseen olisi sisällytettävä 
peruskoulututukseen; katsoo, että hyvin 
valmisteltu liiketoimintasuunnitelma on 
ensimmäinen askel kohti parempaa 
rahoituksen saantia ja kannattavuutta; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään viipymättä 
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sisällyttämään viipymättä 
rahoituskasvatuksen koulutusohjelmiinsa; 
tukee tässä yhteydessä Erasmus nuorille 
yrittäjille -ohjelmaa, jolla on tarkoitus 
edistää yrityskulttuuria ja kehittää 
sisämarkkinoita ja kilpailukykyä;

rahoituskasvatuksen koulutusohjelmiinsa; 
tukee tässä yhteydessä Erasmus nuorille 
yrittäjille -ohjelmaa, jolla on tarkoitus 
edistää yrityskulttuuria ja kehittää 
sisämarkkinoita ja kilpailukykyä;

Or. en

Tarkistus 166
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että yrittäjyyttä koskevien 
taitojen kehittäminen sekä johdatus 
markkinoiden, talouden ja 
rahoitusjärjestelmän toimintaan ja 
vuorovaikutukseen olisi 
ympäristötietoisuuden ohella sisällytettävä 
peruskoulututukseen; katsoo, että hyvin 
valmisteltu liiketoimintasuunnitelma on 
ensimmäinen askel kohti parempaa 
rahoituksen saantia ja kannattavuutta; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään viipymättä 
rahoituskasvatuksen koulutusohjelmiinsa; 
tukee tässä yhteydessä Erasmus nuorille 
yrittäjille -ohjelmaa, jolla on tarkoitus 
edistää yrityskulttuuria ja kehittää 
sisämarkkinoita ja kilpailukykyä;

22. katsoo, että yrittäjyyttä koskevien
taitojen kehittäminen sekä johdatus 
markkinoiden, talouden ja 
rahoitusjärjestelmän toimintaan ja 
vuorovaikutukseen olisi 
ympäristötietoisuuden ohella sisällytettävä 
peruskoulututukseen; katsoo, että hyvin 
valmisteltu liiketoimintasuunnitelma on 
ensimmäinen askel kohti parempaa 
rahoituksen saantia ja kannattavuutta; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään viipymättä erityisesti 
resurssien tehokkaaseen käyttöön 
keskittyvän talouskasvatuksen
koulutusohjelmiinsa; tukee tässä 
yhteydessä Erasmus nuorille yrittäjille -
ohjelmaa, jolla on tarkoitus edistää 
yrityskulttuuria ja kehittää sisämarkkinoita 
ja kilpailukykyä;

Or. it

Tarkistus 167
Maria Spyraki, Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
22 kohta



PE549.392v01-00 94/102 AM\1051303FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että yrittäjyyttä koskevien 
taitojen kehittäminen sekä johdatus 
markkinoiden, talouden ja 
rahoitusjärjestelmän toimintaan ja 
vuorovaikutukseen olisi 
ympäristötietoisuuden ohella sisällytettävä 
peruskoulututukseen; katsoo, että hyvin 
valmisteltu liiketoimintasuunnitelma on 
ensimmäinen askel kohti parempaa 
rahoituksen saantia ja kannattavuutta; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään viipymättä 
rahoituskasvatuksen koulutusohjelmiinsa; 
tukee tässä yhteydessä Erasmus nuorille 
yrittäjille -ohjelmaa, jolla on tarkoitus 
edistää yrityskulttuuria ja kehittää 
sisämarkkinoita ja kilpailukykyä;

22. katsoo, että yrittäjyyttä koskevien 
taitojen kehittäminen sekä johdatus 
markkinoiden, talouden ja 
rahoitusjärjestelmän toimintaan ja 
vuorovaikutukseen olisi 
ympäristötietoisuuden ohella sisällytettävä 
peruskoulututukseen; katsoo, että hyvin 
valmisteltu liiketoimintasuunnitelma on
ensimmäinen askel kohti parempaa 
rahoituksen saantia ja kannattavuutta; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään viipymättä 
rahoituskasvatuksen sekä 
yrittäjyyskursseja koulutusohjelmiinsa; 
tukee tässä yhteydessä Erasmus nuorille 
yrittäjille -ohjelmaa, jolla on tarkoitus 
edistää yrityskulttuuria ja kehittää 
sisämarkkinoita ja kilpailukykyä;

Or. en

Tarkistus 168
Renato Soru

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että yrittäjyyttä koskevien 
taitojen kehittäminen sekä johdatus 
markkinoiden, talouden ja 
rahoitusjärjestelmän toimintaan ja 
vuorovaikutukseen olisi 
ympäristötietoisuuden ohella sisällytettävä 
peruskoulututukseen; katsoo, että hyvin 
valmisteltu liiketoimintasuunnitelma on 
ensimmäinen askel kohti parempaa 
rahoituksen saantia ja kannattavuutta;
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään viipymättä 
rahoituskasvatuksen koulutusohjelmiinsa;
tukee tässä yhteydessä Erasmus nuorille 

22. katsoo, että yrittäjyyttä koskevien 
taitojen kehittäminen, johdatus 
markkinoiden, talouden ja 
rahoitusjärjestelmän toimintaan ja 
vuorovaikutukseen sekä se, miten uusilla 
teknologioilla voidaan luoda uusia 
vaikuttavia, innovatiivisia ja vihreitä 
mahdollisuuksia, olisi 
ympäristötietoisuuden ohella sisällytettävä 
peruskoulututukseen; katsoo, että hyvin 
valmisteltu liiketoimintasuunnitelma on 
ensimmäinen askel kohti parempaa 
rahoituksen saantia ja kannattavuutta;
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
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yrittäjille -ohjelmaa, jolla on tarkoitus 
edistää yrityskulttuuria ja kehittää 
sisämarkkinoita ja kilpailukykyä;

sisällyttämään viipymättä 
rahoituskasvatuksen koulutusohjelmiinsa;
tukee tässä yhteydessä Erasmus nuorille 
yrittäjille -ohjelmaa, jolla on tarkoitus 
edistää yrityskulttuuria ja kehittää 
sisämarkkinoita ja kilpailukykyä;

Or. en

Tarkistus 169
Iratxe García Pérez
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta
Morten Helveg Petersen

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
keräämään, analysoimaan ja jakamaan 
sukupuolen mukaan eriytettyjä 
työllisyystietoja myös kehittyviltä uusilta 
vihreiltä aloilta ja osaamisaloilta, ja 
käyttämään niitä lähtökohtana 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottavalle 
suunnittelulle, seurannalle ja arvioinnille 
sekä pätevyyden arvioinnille, ja jakamaan 
sukupuolen mukaan jäsenneltyjä tietoja 
vihreistä työpaikoista ja niiden 
hakemisesta;

Or. en

Tarkistus 170
Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Martina Werner

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. korostaa, että myös mikroyrityksille 
ja uusille yrityksille olisi annettava tukea 



PE549.392v01-00 96/102 AM\1051303FI.doc

FI

ja ohjeita siirtymisessä kohti kestävää 
vihreää kasvua; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että tällaiset yritykset 
otetaan asianmukaisesti huomioon 
uusissa aloitteissa, joissa keskitytään pk-
yritysten vihreän kasvun 
mahdollisuuksiin;

Or. en

Tarkistus 171
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. toteaa, että Erasmus+-ohjelma 
antaa muun muassa harjoittelujaksoja 
rahoittamalla opiskelijoille ja nuorille 
mahdollisuuden kehittää yrittäjyyttään, ja 
katsoo, että ohjelman tärkeimpänä 
tavoitteena tulevina vuosina on edelleen 
oltava nuorten ja kunnianhimoisten 
yrittäjien tukeminen; tukee Erasmus 
nuorille yrittäjille -ohjelmaa, jonka 
tarkoituksena on edistää 
yrittäjäystävällistä kulttuuria ja kehittää 
sisämarkkinoita ja kilpailukykyä;

Or. en

Tarkistus 172
Ivan Jakovčić

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. katsoo, että ympäristötietoisuutta, 
kestävää kasvua, kiertotaloutta ja vihreää 
energiaa koskevat periaatteet ja muut 
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vastaavat periaatteet olisi sisällytettävä 
koulutusjärjestelmiin;

Or. en

Tarkistus 173
Aldo Patriciello

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toteaa, että on tärkeää tarkastella 
kestävän kehityksen vastaisia 
kulutusmalleja ja edistää kuluttajien 
käyttäytymisen muuttamista; korostaa 
tarvetta antaa asianmukaista 
kuluttajakasvatusta sekä kannustaa 
toimenpiteiden toteuttamista vihreämmän 
kulutuksen edistämiseksi;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 174
Anneleen Van Bossuyt, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toteaa, että on tärkeää tarkastella 
kestävän kehityksen vastaisia 
kulutusmalleja ja edistää kuluttajien 
käyttäytymisen muuttamista; korostaa 
tarvetta antaa asianmukaista 
kuluttajakasvatusta sekä kannustaa 
toimenpiteiden toteuttamista vihreämmän 
kulutuksen edistämiseksi;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 175
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toteaa, että on tärkeää tarkastella 
kestävän kehityksen vastaisia 
kulutusmalleja ja edistää kuluttajien 
käyttäytymisen muuttamista; korostaa 
tarvetta antaa asianmukaista 
kuluttajakasvatusta sekä kannustaa 
toimenpiteiden toteuttamista vihreämmän 
kulutuksen edistämiseksi;

23. toteaa, että on tärkeää tarkastella 
kestävän kehityksen vastaisia 
kulutusmalleja ja edistää kuluttajien 
käyttäytymisen muuttamista; korostaa 
tarvetta antaa asianmukaista 
kuluttajakasvatusta sekä kannustaa 
toimenpiteiden toteuttamista vihreämmän 
kulutuksen edistämiseksi; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan 
kysyntäpuolen toimiaan, kuten 
tehostamalla resurssi- ja 
energiatehokkaiden tuotteiden ja 
ratkaisujen käyttöönottoa julkisten 
hankintojen avulla; korostaa, että on 
tärkeää sisällyttää resurssien käyttö 
tuotetietoihin ja ympäristömerkkeihin 
kuluttajien aseman vahvistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 176
Renato Soru

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toteaa, että on tärkeää tarkastella 
kestävän kehityksen vastaisia 
kulutusmalleja ja edistää kuluttajien
käyttäytymisen muuttamista; korostaa 
tarvetta antaa asianmukaista 
kuluttajakasvatusta sekä kannustaa 
toimenpiteiden toteuttamista vihreämmän 
kulutuksen edistämiseksi;

23. toteaa, että on tärkeää tarkastella 
kestävän kehityksen vastaisia 
kulutusmalleja ja kehittää kannustimia, 
joilla kuluttajien käyttäytymistä voidaan 
vähitellen ohjata kestävämpien 
tottumusten suuntaan; korostaa tarvetta 
antaa asianmukaista kuluttajakasvatusta 
sekä kannustaa toimenpiteiden 
toteuttamista vihreämmän kulutuksen 
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edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 177
Paul Rübig, Maria Spyraki

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toteaa, että on tärkeää tarkastella 
kestävän kehityksen vastaisia 
kulutusmalleja ja edistää kuluttajien 
käyttäytymisen muuttamista; korostaa 
tarvetta antaa asianmukaista 
kuluttajakasvatusta sekä kannustaa 
toimenpiteiden toteuttamista vihreämmän 
kulutuksen edistämiseksi;

23. toteaa, että on tärkeää tarkastella 
kestävän kehityksen vastaisia 
kulutusmalleja ja edistää kuluttajien 
käyttäytymisen muuttamista; korostaa 
tarvetta antaa asianmukaista 
kuluttajakasvatusta sekä rohkaista 
vihreämpää kulutusta edistävien 
kannustimien käyttöönottoon;

Or. en

Tarkistus 178
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. panee merkille ”hyödyllisen yhtiön” 
(benefit corporation) käsitteen ja 
tällaisten yhtiöiden menestyksekkään 
kehittymisen ja niiden muodostaman 
maailmanlaajuisesti kasvavan yhteisön, ja 
toteaa, että tällainen yhtiö on jo 
oikeudellisen asemansa vuoksi sitoutunut 
noudattamaan tiukkoja sosiaalista ja 
ympäristötehokkuutta, vastuullisuutta ja 
avoimuutta koskevia normeja; kehottaa 
komissiota tarkastelemaan lähemmin tätä 
aloitetta ja tukemaan jäsenvaltioissa 
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kehitettävää yritysoikeutta ja yritysten 
hallintoa koskevaa asianmukaista 
oikeudellista kehystä, jossa edellä 
mainitut periaatteet on vahvistettu;

Or. en

Tarkistus 179
Dominique Riquet

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. painottaa uusien yrityksien ja spin-off-
yrityksien perustamisen helpottamista 
tekemällä yhteistyötä tutkimuslaitoksien 
sekä teknillisten oppilaitoksien ja
korkeakoulujen kanssa;

24. painottaa uusien yrityksien ja spin-off-
yrityksien perustamisen helpottamista 
tekemällä yhteistyötä tutkimuslaitoksien 
sekä teknillisten oppilaitoksien,
korkeakoulujen ja 
ammattikoulutuslaitosten kanssa;

Or. fr

Tarkistus 180
Aldo Patriciello

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. painottaa uusien yrityksien ja spin-off-
yrityksien perustamisen helpottamista 
tekemällä yhteistyötä tutkimuslaitoksien
sekä teknillisten oppilaitoksien ja 
korkeakoulujen kanssa;

24. painottaa uusien yrityksien ja spin-off-
yrityksien perustamisen helpottamista 
tekemällä yhteistyötä teknillisten
tutkimuslaitoksien ja korkeakoulujen 
kanssa;

Or. it

Tarkistus 181
Maria Spyraki, Paul Rübig
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Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. korostaa viennin merkitystä 
Euroopan työpaikkojen luontia ja kasvua 
koskeville tavoitteille; kehottaa komissiota 
vauhdittamaan kumppaneidemme kanssa 
tehtäviä kauppasopimuksia koskevia 
neuvotteluja eurooppalaisten pk-yritysten 
uusille markkinoille pääsemisen 
helpottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 182
Nadine Morano

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. katsoo, että naisyrittäjyys on EU:n 
kasvun ja kilpailukyvyn kannalta
hyödyntämätön voimavara, jota olisi 
edistettävä ja lujitettava, ja toteaa, että olisi 
poistettava kaikki naisten työmarkkinoilla 
kohtaamat esteet;

25. katsoo, että naisyrittäjyys on EU:n 
kasvun ja kilpailukyvyn kannalta
toistaiseksi riittämättömästi hyödynnetty
voimavara, jota olisi edistettävä ja 
lujitettava, ja toteaa, että olisi poistettava 
kaikki naisten työmarkkinoilla kohtaamat 
esteet;

Or. fr

Tarkistus 183
Renato Soru

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa komissiota tutkimaan unionin 
teollisuudenaloja ja määrittämään alat, 
joilla on mahdollista perustaa uusia 

26. kehottaa komissiota tutkimaan unionin 
teollisuudenaloja ja määrittämään alat ja 
maantieteelliset alueet, joilla uusien 
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klustereita ja keskuksia; klustereiden ja keskusten perustamisen 
edellytykset täyttyvät, ja tukemaan niiden 
kehitystä;

Or. en


