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16.10.2013 A7-0166/184 

Tarkistus  184 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Yleinen unionin ympäristöalan toimintaohjelma vuoteen 2020 (*) 

COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Ohjelma perustuu erityisesti 

aiheuttamisperiaatteeseen (saastuttaja 

maksaa -periaatteeseen), ennalta 

varautumisen ja ennaltaehkäisyn 

periaatteeseen sekä periaatteeseen, jonka 

mukaan ympäristövahingot korjataan 

niiden lähteellä. 

2. Ohjelma perustuu ennalta varautumisen 

ja ennaltaehkäisyn periaatteeseen sekä 

periaatteeseen, jonka mukaan 

ympäristövahingot korjataan niiden 

lähteellä, ja luonnonsuojelu ja talouden 

demokratiaa koskevat periaatteet on aina 

asetettava markkinoiden lainalaisuuksien 

edelle. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/185 

Tarkistus  185 

João Ferreira, Jacky Hénin 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Yleinen unionin ympäristöalan toimintaohjelma vuoteen 2020 (*) 

COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Ehdotus päätökseksi 

Liite 1 – 31 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

31. Kaikkien talouden alojen on 

osallistuttava kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämiseen, mikäli EU:n haluaa hoitaa 

oman osuutensa maailmanlaajuisista 

ponnisteluista. EU:n on sovittava 

ilmasto- ja energiapolitiikan jatkotoimista 

vuoden 2020 jälkeen, jotta se voi 

valmistautua kansainvälisiin neuvotteluihin 

uudesta oikeudellisesti sitovasta 

sopimuksesta sekä luoda jäsenvaltioille ja 

teollisuudelle selkeät puitteet, joissa ne 

voivat tehdä tarvittavat keskipitkän 

aikavälin investoinnit. Näin ollen EU:n on 

pohdittava vähän hiilidioksidipäästöjä 

aiheuttavaa taloutta koskevassa 

etenemissuunnitelmassa esitettyjä 

vaihtoehtoja vähennysten toteuttamiseksi 

vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. 

Energia-alan etenemissuunnitelmaa 

vuoteen 2050 ja liikennettä koskevaa 

valkoista kirjaa on tuettava vahvoilla 

poliittisilla puitteilla. Lisäksi 

jäsenvaltioiden on vielä kehitettävä ja 

otettava käyttöön pitkän aikavälin 

kustannustehokkaita vähähiilisen 

kehityksen strategioita, joilla pyritään 

saavuttamaan EU:n tavoite vähentää 

kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosenttia 

vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 

tasoon verrattuna osana maailmanlaajuisia 

31. Kaikkien talouden alojen on 

osallistuttava kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämiseen, mikäli EU:n haluaa hoitaa 

oman osuutensa maailmanlaajuisista 

ponnisteluista. EU:n on sovittava 

ilmasto- ja energiapolitiikan jatkotoimista 

vuoden 2020 jälkeen, jotta se voi 

valmistautua kansainvälisiin neuvotteluihin 

uudesta oikeudellisesti sitovasta 

sopimuksesta sekä luoda jäsenvaltioille ja 

teollisuudelle selkeät puitteet, joissa ne 

voivat tehdä tarvittavat keskipitkän 

aikavälin investoinnit. Näin ollen EU:n on 

pohdittava vähän hiilidioksidipäästöjä 

aiheuttavaa taloutta koskevassa 

etenemissuunnitelmassa esitettyjä 

vaihtoehtoja vähennysten toteuttamiseksi 

vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. 

Energia-alan etenemissuunnitelmaa 

vuoteen 2050 ja liikennettä koskevaa 

valkoista kirjaa on tuettava vahvoilla 

poliittisilla puitteilla. Lisäksi 

jäsenvaltioiden on vielä kehitettävä ja 

otettava käyttöön pitkän aikavälin 

taloudellisesti toteuttamiskelpoisia 

vähähiilisen kehityksen strategioita, joilla 

pyritään saavuttamaan EU:n tavoite 

vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 

prosenttia vuoteen 2050 mennessä vuoden 

1990 tasoon verrattuna osana 
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toimia rajoittaa keskilämpötilan nousu alle 

kahteen celsiusasteeseen. EU:n 

päästökauppajärjestelmä on edelleen 

keskeinen osa EU:n ilmastopolitiikkaa 

vuoden 2020 jälkeen. 

maailmanlaajuisia toimia rajoittaa 

keskilämpötilan nousu alle kahteen 

celsiusasteeseen. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/186 

Tarkistus  186 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Yleinen unionin ympäristöalan toimintaohjelma vuoteen 2020 (*) 

COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Ehdotus päätökseksi 

Liite 1 – 37 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

EU:ssa on vielä runsaasti potentiaalia 

parantaa jätehuoltoa, jotta voidaan 

parantaa resurssien käyttöä, avata uusi 

markkinoita, luoda uusia työpaikkoja ja 

vähentää riippuvuutta raaka-aineiden 

tuonnista siten, että samalla vähennetään 

vaikutuksia ympäristöön
54
. EU:ssa syntyy 

vuosittain 2,7 miljardia tonnia jätettä, josta 

98 miljoonaa tonnia on vaarallista. 

Keskimäärin ainoastaan 40 prosenttia 

kiinteästä jätteestä käytetään uudelleen tai 

kierrätetään. Loppuosa menee 

kaatopaikalle tai poltettavaksi. Joissakin 

jäsenvaltioissa yli 70 prosenttia jätteestä 

kierrätetään, mikä osoittaa, miten jätettä 

voidaan käyttää yhtenä EU:n tärkeimmistä 

resursseista. Samanaikaisesti monissa 

jäsenvaltioissa kaatopaikalle viedään yli 

75 prosenttia yhdyskuntajätteestä. 

37. EU:n julkista jätehuoltoa on 

kehitettävä ja parannettava, jotta voidaan 

parantaa resurssien käyttöä, luoda uusia 

työpaikkoja ja vähentää riippuvuutta 

raaka-aineiden tuonnista siten, että samalla 

vähennetään vaikutuksia ympäristöön. 

EU:ssa syntyy vuosittain 2,7 miljardia 

tonnia jätettä, josta 98 miljoonaa tonnia on 

vaarallista. Keskimäärin ainoastaan 

40 prosenttia kiinteästä jätteestä käytetään 

uudelleen tai kierrätetään. Loppuosa menee 

kaatopaikalle tai poltettavaksi. Joissakin 

jäsenvaltioissa yli 70 prosenttia jätteestä 

kierrätetään, mikä osoittaa, miten jätettä 

voidaan käyttää EU:n uusioraaka-aineen 

lähteenä, joka korvaisi ensisijaisen 

tuotannon tai täydentäisi sitä. 

Samanaikaisesti monissa jäsenvaltioissa 

kaatopaikalle viedään yli 75 prosenttia 

yhdyskuntajätteestä. 

__________________ __________________ 

54
 Esimerkiksi soveltamalla EU:n 

jätelainsäädäntöä säästettäisiin 72 miljardia 

euroa vuodessa, nostettaisiin EU:n 

jätehuolto- ja kierrätysalan vuotuista 

liikevaihtoa 42 miljardilla eurolla ja 

luotaisiin yli 400 000 työpaikkaa vuoteen 

2020 mennessä.  

54 
Esimerkiksi soveltamalla EU:n 

jätelainsäädäntöä säästettäisiin 72 miljardia 

euroa vuodessa, nostettaisiin EU:n 

jätehuolto- ja kierrätysalan vuotuista 

liikevaihtoa 42 miljardilla eurolla ja 

luotaisiin yli 400 000 työpaikkaa vuoteen 

2020 mennessä. 
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16.10.2013 A7-0166/187 

Tarkistus  187 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Yleinen unionin ympäristöalan toimintaohjelma vuoteen 2020 (*) 

COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Ehdotus päätökseksi 

Liite 1 – 38 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

38. Jätteen käyttö resurssina, mitä 

resurssitehokkuutta koskevassa 

etenemissuunnitelmassa vaaditaan, 

edellyttää, että kaikkialla EU:ssa 

sovelletaan täysimääräisesti EU:n 

jätelainsäädäntöä, joka perustuu tiukasti 

jätehierarkiaan ja kattaa erityyppiset 

jätteet
55
. Lisätoimet ovat tarpeen, jotta 

voidaan vähentää jätteiden tuotantoa 

asukasta kohden absoluuttisesti, käyttää 

energian hyödyntämisessä vain 

kierrätettäväksi kelpaamattomia 

materiaaleja, lopettaa vähitellen jätteen 

sijoittaminen kaatopaikoille, varmistaa 

korkeatasoinen kierrätys ja kehittää 

uusioraaka-aineiden markkinoita. 

Vaarallisia jätteitä on hallittava siten, että 

minimoidaan merkittävät haittavaikutukset 

ihmisten terveydelle ja ympäristölle, kuten 

Rio+20-huippukokouksessa sovittiin. 

Tämän saavuttamiseksi eri puolilla EU:ta 

olisi aiempaa järjestelmällisemmin 

sovellettava markkinapohjaisia välineitä, 

jotka suosivat jätteen ehkäisemistä, 

kierrätystä ja uudelleenkäyttöä. 

Kierrätystoiminnan esteet EU:n 

sisämarkkinoilla olisi poistettava, ja 

olemassa olevia jätteen syntymisen 

ehkäisemisen, uudelleenkäytön, 

kierrätyksen, hyödyntämisen ja 

38. Jätteen käyttö resurssina, mitä 

resurssitehokkuutta koskevassa 

etenemissuunnitelmassa vaaditaan, 

edellyttää, että kaikkialla EU:ssa 

sovelletaan täysimääräisesti EU:n 

jätelainsäädäntöä, joka perustuu tiukasti 

jätehierarkiaan ja kattaa erityyppiset jätteet. 

Lisätoimet ovat tarpeen, jotta voidaan 

vähentää jätteiden tuotantoa asukasta 

kohden absoluuttisesti, käyttää energian 

hyödyntämisessä vain kierrätettäväksi 

kelpaamattomia materiaaleja, lopettaa 

vähitellen jätteen sijoittaminen 

kaatopaikoille, varmistaa korkeatasoinen 

kierrätys ja kehittää uusioraaka-aineiden 

markkinoita. Vaarallisia jätteitä on 

hallittava siten, että minimoidaan 

merkittävät haittavaikutukset ihmisten 

terveydelle ja ympäristölle, kuten 

Rio+20-huippukokouksessa sovittiin. 

Tämän saavuttamiseksi eri puolilla EU:ta 

olisi aiempaa järjestelmällisemmin 

sovellettava sääntelyllisiä ja taloudellisia 

kannustimia sekä muita toimia, jotka 

suosivat jätteen ehkäisemistä, kierrätystä ja 

uudelleenkäyttöä. Olemassa olevia jätteen 

syntymisen ehkäisemisen, 

uudelleenkäytön, kierrätyksen, 

hyödyntämisen ja kaatopaikoille 

sijoittamisen vähentämistä koskevia 
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kaatopaikoille sijoittamisen vähentämistä 

koskevia tavoitteita olisi arvioitava 

uudelleen siten, että siirrytään kohti 

kierrätystaloutta, jossa sovelletaan 

resurssien porrastettua käyttöä ja 

vähennetään jäännösjätteen määrä lähelle 

nollaa. 

tavoitteita olisi arvioitava uudelleen siten, 

että siirrytään kohti kierrätystaloutta, jossa 

sovelletaan resurssien porrastettua käyttöä 

ja vähennetään jäännösjätteen määrä 

lähelle nollaa. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/188 

Tarkistus  188 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils, Alda Sousa, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Yleinen unionin ympäristöalan toimintaohjelma vuoteen 2020 (*) 

COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Ehdotus päätökseksi 

Liite 1 – 39 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

39. Resurssitehokkuuteen on puututtava 

ensisijaisesti myös vesihuollon alalla, jotta 

voidaan saavuttaa vesien hyvä tila. Vaikka 

kuivuus ja veden niukkuus vaikuttavat yhä 

useampiin Euroopan osiin, arviolta 20–40 

prosenttia Euroopan käytettävissä olevasta 

vedestä tuhlataan edelleen esimerkiksi 

jakeluverkon vuotojen takia. Käytettävissä 

olevan mallintamisen mukaisesti 

vedenkäytön tehokkuudessa EU:ssa on 

vielä huomattavasti parantamisen varaa. 

Lisäksi kysynnän kasvun ja 

ilmastonmuutoksen vaikutusten odotetaan 

lisäävän Euroopan vesivaroihin 

kohdistuvia paineita merkittävästi. Tätä 

taustaa vasten Euroopan unionin ja 

jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimia sen 

varmistamiseksi, että vedenotossa 

noudatetaan käytettävissä olevien 

uusiutuvien vesivarojen rajoja vuoteen 

2020 mennessä; tähän sisältyy se, että 

parannetaan vedenkäytön tehokkuutta 

käyttämällä markkinaperusteisia 

mekanismeja, kuten vesivarojen 

hinnoittelua, jossa otetaan huomioon veden 

todellinen arvo. Edistymistä helpotetaan 

nopeuttamalla demonstrointia ja ottamalla 

käyttöön innovatiivisia teknologioita, 

järjestelmiä ja liiketoimintamalleja, jotka 

perustuvat vesialan eurooppalaisen 

39. Resurssitehokkuuteen on puututtava 

ensisijaisesti myös vesihuollon alalla, jotta 

voidaan saavuttaa vesien hyvä tila. Vaikka 

kuivuus ja veden niukkuus vaikuttavat yhä 

useampiin Euroopan osiin, arviolta 20–40 

prosenttia Euroopan käytettävissä olevasta 

vedestä tuhlataan edelleen esimerkiksi 

jakeluverkon vuotojen takia. Käytettävissä 

olevan mallintamisen mukaisesti 

vedenkäytön tehokkuudessa EU:ssa on 

vielä huomattavasti parantamisen varaa 

erityisesti siten, että tämän resurssin 

omistus säilytetään julkisella sektorilla 

vedenoton ja vesihuollon osalta. Lisäksi 

kysynnän kasvun ja ilmastonmuutoksen 

vaikutusten odotetaan lisäävän Euroopan 

vesivaroihin kohdistuvia paineita 

merkittävästi. Tätä taustaa vasten Euroopan 

unionin ja jäsenvaltioiden olisi toteutettava 

toimia sen varmistamiseksi, että 

vedenotossa noudatetaan käytettävissä 

olevien uusiutuvien vesivarojen rajoja 

vuoteen 2020 mennessä; tähän sisältyy se, 

että parannetaan vedenkäytön tehokkuutta 

käyttämällä markkinaperusteisia 

mekanismeja, kuten vesivarojen 

hinnoittelua, jossa otetaan huomioon veden 

todellinen arvo. Edistymistä helpotetaan 

demonstroinnilla ja ottamalla käyttöön 

teknologioita, järjestelmiä ja 
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innovaatiokumppanuuden strategiseen 

täytäntöönpanosuunnitelmaan. 

hallinnointimalleja, jotka perustuvat 

eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 

strategiseen täytäntöönpanosuunnitelmaan.  

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/189 

Tarkistus  189 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Yleinen unionin ympäristöalan toimintaohjelma vuoteen 2020 (*) 

COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Ehdotus päätökseksi 

Liite 1 – 41 kohta – 1 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

  (c a) elintarvike-, asunto- ja 

liikennealojen ympäristövaikutuksia on 

vähennetty ja kansalaisille koituvia 

kustannuksia on samalla pienennetty 

aluesuunnittelun keinoin tarjoamalla 

laadukasta ja kohtuuhintaista julkista 

liikennettä, pienentämällä kuljetusten 

osuutta tuotteiden elinkaaressa ja 

ottamalla käyttöön sääntelyllisiä ja 

taloudellisia kannustimia, joilla 

edistetään paikallista elintarviketuotantoa 

ja lyhyitä etäisyyksiä työpaikan ja kodin 

välillä; 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/190 

Tarkistus  190 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Yleinen unionin ympäristöalan toimintaohjelma vuoteen 2020 (*) 

COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Ehdotus päätökseksi 

Liite 1 – 41 kohta – 2 kohta – f alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(f) parannetaan vedenkäytön tehokkuutta 

vahvistamalla tavoitteet vesistöalueiden 

tasolla käyttämällä markkinaperusteisia 

mekanismeja, kuten veden hinnoittelua. 

(f) parannetaan vedenkäytön tehokkuutta 

vahvistamalla vesistöalueiden 

hoitosuunnitelmissa tavoitteet ja 

seuraamalla niiden toteutumista, 

lujittamalla vesivarojen julkista hallintoa, 

luomalla uusia ammattitaitoa vaativia 

työpaikkoja ja huolehtimalla siitä, että 

asianomaisilla yksiköillä on riittävästi 

määrärahoja ja investointikapasiteettia; 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/191 

Tarkistus  191 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Yleinen unionin ympäristöalan toimintaohjelma vuoteen 2020 (*) 

COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Ehdotus päätökseksi 

Liite 1 – 49 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

  49 a. Kiinnittää huomiota kansainvälisen 

kaupan sääntelyn purkamisen ja kaupan 

vapauttamisen vaikutuksiin, jotka ovat 

johtaneet energiankulutuksen ja 

tavaravirtojen kasvamiseen 

maailmanlaajuisesti, mikä on nostanut 

ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksia. 

Paikallisen energiatuotannon ja 

-kulutuksen puolustaminen ja 

edistäminen toimitusketjuja lyhentämällä 

lisää kansainvälisen kaupan 

täydentävyyttä sen sijaan että se lisäisi 

kilpailua tuotteiden, tuottajien ja maiden 

välillä. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/192 

Tarkistus  192 

João Ferreira, Alda Sousa, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Yleinen unionin ympäristöalan toimintaohjelma vuoteen 2020 (*) 

COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Ehdotus päätökseksi 

Liite 1 – 52 kohta – 1 kohta – c alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) kansalaisilla koko EU:n alueella on 

käytössään korkealaatuista ja turvallista 

juoma- ja uimavettä; 

(c) kaikilla kansalaisilla koko EU:n 

alueella on käytössään korkealaatuista ja 

turvallista juoma- ja uimavettä YK:n 

yleiskokouksen päätöslauselman 

64/292 mukaisesti, jossa vesi- ja 

jätevesihuolto määritellään 

yleismaailmalliseksi oikeudeksi; 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/193 

Tarkistus  193 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Yleinen unionin ympäristöalan toimintaohjelma vuoteen 2020 (*) 

COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Ehdotus päätökseksi 

Liite 1 – 52 kohta – 2 kohta – c alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) tehostetaan pyrkimyksiä panna 

täytäntöön juomavesidirektiivi, erityisesti 

pienten juomavedentuottajien osalta, sekä 

uimavesidirektiivi; 

(c) varmistetaan yleiselle vesihuollolle ja 

vedenkäsittelylle tarvittava rahoitus ja 

tehostetaan pyrkimyksiä noudattaa 

ihmisten käyttöön tarkoitetun veden 

lähteiden käyttöönottoa, seurantaa ja 

tarkastamista koskevia suunnitelmia ja 

panna täytäntöön uimavesidirektiivi; 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/194 

Tarkistus  194 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Yleinen unionin ympäristöalan toimintaohjelma vuoteen 2020 (*) 

COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Ehdotus päätökseksi 

Liite 1 – 73 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

73. Investointien houkuttelu tietyille 

aloille on tällä hetkellä vaikeaa, koska 

markkinoilta ei saada hintasignaaleja tai 

ne ovat vääristyneitä sen takia, että 

ympäristökustannuksia ei ole otettu 

asianmukaisesti huomioon tai että 

ympäristöä haittaaville toiminnoille 

annetaan julkista tukea. 

73. Ympäristöpolitiikkojen 

täytäntöönpano edellyttää julkisia 

määrärahoja ja asianmukaisten virkojen 

lisäämistä kansallisessa, alue- ja 

paikallishallinnossa, mikä ei ole ollut 

mahdollista joissakin jäsenvaltioissa 

sovellettujen säästötoimenpiteiden ja 

julkisten menojen leikkauksien vuoksi. 

EU:n on tarkistettava näitä 

toimintapolitiikkoja, jotta 

ympäristötavoitteet voidaan saavuttaa. 

Or. pt 
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74. Unionin ja sen jäsenvaltioiden on 

luotava oikeat olosuhteet sen 

varmistamiselle, että 

ympäristökustannukset otetaan huomioon 

riittävässä määrin ja että yksityissektorille 

lähetetään oikeat markkinasignaalit ottaen 

asianmukaisesti huomioon mahdolliset 

kielteiset sosiaaliset vaikutukset. Tämä 

edellyttää saastuttaja maksaa -periaatteen 

systemaattisempaa soveltamista. 

Ympäristön kannalta haitalliset tuet on 

lopetettava ja verotusta muutettava niin, 

että työn verottamista vähennetään ja 

saastuttamisen verottamista lisätään. 

Koska luonnonvarat ovat yhä enenevässä 

määrin niukkoja, saattavat niiden 

omistamiseen tai yksinomaiseen käyttöön 

liittyvät taloudelliset hyödyt lisääntyä. 

Julkiset toimet, joilla varmistetaan, että 

tällaiset hyödyt eivät ole liiallisia ja että 

ympäristökustannukset otetaan 

huomioon, johtavat näiden resurssien 

tehokkaampaan käyttöön ja auttavat 

välttämään markkinoiden vääristymistä 

sekä tuottavat valtiolle tuloja. Ensisijaisia 

ympäristö- ja ilmastokysymyksiä 

käsitellään eurooppalaisen ohjausjakson 

puitteissa, jos niillä on merkitystä 

maakohtaisia suosituksia saaneiden 

yksittäisten jäsenvaltioiden kestävän 

74. Unionin ja sen jäsenvaltioiden on 

luotava oikeat olosuhteet sen 

varmistamiselle, että luontoa ja yhteisöä 

pidetään yksityisen pääoman hankkimista 

tärkeämpänä, mikä takaa tasa-arvon ja 

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ja 

asetettava talouden demokratiaa koskevat 

periaatteet markkinoiden lainalaisuuksien 

edelle sekä tarjottava olosuhteet sen 

varmistamiselle, että 

ympäristökustannukset otetaan huomioon 

riittävässä määrin ja että yksityissektorille 

lähetetään oikeat säänneltyjä markkinoita 

koskevat signaalit ottaen asianmukaisesti 

huomioon mahdolliset kielteiset sosiaaliset 

vaikutukset. Koska luonnonvarat ovat yhä 

enenevässä määrin niukkoja, on yhä 

tärkeämpää, että ne ovat julkisen sektorin 

omistuksessa tai niistä tehdään vaiheittain 

julkisia, jotta varmistetaan niiden yleinen 

saatavuus ympäristöä kunnioittavalla 

tavalla, sillä se on korkealaatuisten 

julkisten palvelujen ominaisuus. Julkisilla 

toimilla varmistetaan, että näistä 

palveluista saatavat voitot eivät ole 

liiallisia, mutta niillä taataan näiden 

resurssien tehokas käyttö ja yleinen 

saatavuus. Ensisijaisia ympäristö- ja 

ilmastokysymyksiä käsitellään 

maakohtaisia suosituksia saaneiden 
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kasvun odotusten osalta. Muita 

markkinapohjaisia välineitä, kuten 

ekosysteemipalveluista perittäviä maksuja, 

olisi käytettävä laajemmin EU:n ja 

kansallisella tasolla kannustamaan 

yksityisen sektorin osallistumista ja 

luonnonvarojen kestävää hallintaa. 

yksittäisten jäsenvaltioiden 

välttämättömän kestävän kasvun osalta. 

Muita markkinoiden sääntelyvälineitä 

olisi käytettävä laajemmin EU:n ja 

kansallisella tasolla kannustamaan julkisen 

sektorin osallistumista ja luonnonvarojen 

kestävää hallintaa. 
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75. Yksityissektoria, erityisesti 

pk-yrityksiä, olisi myös rohkaistava 

hyödyntämään EU:n uuden 

rahoituskehyksen tarjoamia 

mahdollisuuksia vauhdittaa niiden 

osallistumista ympäristö- ja 

ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, 

erityisesti ekoinnovointitoimintojen ja 

uusien teknologioiden käyttöönoton osalta. 

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteisiä 

ekoinnovointialoitteita olisi edistettävä 

eurooppalaisen 

innovaatiokumppanuuden, kuten 

esimerkiksi vesialan eurooppalaisen 

innovaatiokumppanuuden
66
, yhteydessä. 

Innovatiivisia rahoitusvälineitä koskevan 

uuden kehyksen kautta olisi helpotettava 

yksityissektorin mahdollisuuksia rahoittaa 

ympäristöinvestointeja, erityisesti luonnon 

monimuotoisuuteen ja 

ilmastonmuutokseen liittyviä 

investointeja. Euroopan yrityksiä olisi 

edelleen kannustettava julkaisemaan 

taloudellisessa raportoinnissaan enemmän 

ympäristötietoja kuin mitä voimassa 

olevassa EU:n lainsäädännössä säädetään.  

75. Yksityissektoria, erityisesti 

pk-yrityksiä, olisi myös rohkaistava 

hyödyntämään EU:n uuden 

rahoituskehyksen tarjoamia 

mahdollisuuksia vauhdittaa niiden 

osallistumista ympäristö- ja 

ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, 

erityisesti ekoinnovointitoimintojen ja 

uusien teknologioiden käyttöönoton osalta. 

Euroopan yrityksiä olisi edelleen 

kannustettava julkaisemaan taloudellisessa 

raportoinnissaan enemmän 

ympäristötietoja kuin mitä voimassa 

olevassa EU:n lainsäädännössä säädetään. 
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(a) ympäristölle haitalliset tuet poistetaan 

vaiheittain ja markkinapohjaisten 

välineiden, kuten verotuksen, hinnoittelun 

ja käyttömaksujen, käyttöä lisätään sekä 

laajennetaan ympäristöhyödykkeiden ja 

palvelujen markkinoita ottaen 

asianmukaisesti huomioon mahdolliset 

kielteiset sosiaaliset vaikutukset; 

Poistetaan. 

Or. pt 

 

 


