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3.7.2017 A8-0239/1 

Tarkistus  1 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0239/2017 

Seb Dance 

Kestävyyttä edistävät EU:n toimet 

2017/2009(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. pitää myönteisinä viimeaikaisia 

aloitteita resurssitehokkuuden 

edistämiseksi esimerkiksi edistämällä 

jätteen syntymisen ehkäisemistä, 

uudelleenkäyttöä ja kierrätystä, 

rajoittamalla energian talteenottoa 

kierrätykseen kelpaamattomiin 

materiaaleihin ja lopettamalla asteittain 

kierrätettävän ja hyödynnettävissä olevan 

jätteen kaatopaikalle sijoittamisen, kuten 

esitetään kiertotaloutta koskevassa 

toimintasuunnitelmassa ja ehdotuksessa 

EU:n entistä kunnianhimoisemmiksi 

jätealan tavoitteiksi, jotka muun muassa 

edistävät kestävän kehityksen tavoitetta 12 

ja merten roskaantumisen vähentämistä; 

painottaa, että resurssitehokkuuden 

lisääminen on välttämätöntä kestävän 

kehityksen tavoitteiden ja 

ilmastonmuutosta koskevien tavoitteiden 

saavuttamiseksi kustannustehokkaalla 

tavalla ja että pelkästään paremmalla 

resurssitehokkuudella voidaan vuoteen 

2050 mennessä vähentää vuotuisia 

maailmanlaajuisia 

kasvihuonekaasupäästöjä 19 prosenttia ja 

G7-maiden kasvihuonekaasupäästöjä jopa 

25 prosenttia; toteaa, että 17:stä kestävän 

kehityksen tavoitteesta 12 perustuu 

luonnonvarojen kestävään käyttöön; 

painottaa, että on tärkeää edistää kestävää 

kulutusta ja tuotantoa lisäämällä 

18. pitää myönteisinä viimeaikaisia 

aloitteita resurssitehokkuuden 

edistämiseksi edistämällä jätteen 

syntymisen ehkäisemistä, uudelleenkäyttöä 

ja kierrätystä, kuten esitetään kiertotaloutta 

koskevassa toimintasuunnitelmassa ja 

ehdotuksessa EU:n entistä 

kunnianhimoisemmiksi jätealan 

tavoitteiksi, jotka muun muassa edistävät 

kestävän kehityksen tavoitetta 12 ja merten 

roskaantumisen vähentämistä; katsoo, että 

jätteen kaatopaikalle sijoittaminen ja 

jätteenpoltto eivät sovi kiertotalouden 

käsitteeseen; painottaa, että 

resurssitehokkuuden lisääminen on 

välttämätöntä kestävän kehityksen 

tavoitteiden ja ilmastonmuutosta koskevien 

tavoitteiden saavuttamiseksi 

kustannustehokkaalla tavalla ja että 

pelkästään paremmalla 

resurssitehokkuudella voidaan vuoteen 

2050 mennessä vähentää vuotuisia 

maailmanlaajuisia 

kasvihuonekaasupäästöjä 19 prosenttia ja 

G7-maiden kasvihuonekaasupäästöjä jopa 

25 prosenttia; toteaa, että 17:stä kestävän 

kehityksen tavoitteesta 12 perustuu 

luonnonvarojen kestävään käyttöön; 

painottaa, että on tärkeää edistää kestävää 

kulutusta ja tuotantoa lisäämällä 

tehokkuutta sekä vähentämällä saastumista, 

resurssien kysyntää ja jätettä; painottaa, 
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tehokkuutta sekä vähentämällä saastumista, 

resurssien kysyntää ja jätettä; painottaa, 

että on erotettava toisistaan talouskasvu, 

resurssien käyttö ja ympäristövaikutukset; 

kehottaa komissiota laatimaan 

säännöllisesti kiertotaloutta koskevia 

kertomuksia, joissa esitetään 

yksityiskohtaisesti sen tila ja suuntaukset ja 

jonka avulla voidaan mukauttaa nykyisiä 

politiikkoja objektiivisen, luotettavan ja 

vertailukelpoisen tiedon pohjalta; kehottaa 

komissiota varmistamaan, että 

kiertotalouden avulla saadaan aikaan 

merkittävä vähennys ensiömateriaalien 

käytössä ja materiaalijätteessä ja voidaan 

pidentää tuotteiden käyttöikää ja hyödyntää 

aiemmin jätevirraksi katsottuja 

valmistusteollisuuden sivutuotteita ja 

ylimääräisiä materiaaleja; kehottaa 

komissiota esittämään kunnianhimoisen ja 

kattavan muoveja koskevan strategian ja 

noudattamaan samalla kemikaalien 

ympäristöystävällistä käsittelyä koskevaa 

vuoden 2020 tavoitetta sekä ottamaan 

huomioon seitsemännessä ympäristöä 

koskevassa toimintaohjelmassa asetetun 

myrkyttömien materiaalien kiertoa 

koskevan tavoitteen; katsoo, että ruoan 

haaskauksen koordinoitu torjunta unionissa 

on keskeistä kestävän kehityksen 

tavoitteen 2 kannalta; korostaa EU:n 

tavoitetta vähentää elintarvikejätettä 

50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä; 

että on erotettava toisistaan talouskasvu, 

resurssien käyttö ja ympäristövaikutukset; 

kehottaa komissiota laatimaan 

säännöllisesti kiertotaloutta koskevia 

kertomuksia, joissa esitetään 

yksityiskohtaisesti sen tila ja suuntaukset ja 

jonka avulla voidaan mukauttaa nykyisiä 

politiikkoja objektiivisen, luotettavan ja 

vertailukelpoisen tiedon pohjalta; kehottaa 

komissiota varmistamaan, että 

kiertotalouden avulla saadaan aikaan 

merkittävä vähennys ensiömateriaalien 

käytössä ja materiaalijätteessä ja voidaan 

pidentää tuotteiden käyttöikää ja hyödyntää 

aiemmin jätevirraksi katsottuja 

valmistusteollisuuden sivutuotteita ja 

ylimääräisiä materiaaleja; kehottaa 

komissiota esittämään kunnianhimoisen ja 

kattavan muoveja koskevan strategian ja 

noudattamaan samalla kemikaalien 

ympäristöystävällistä käsittelyä koskevaa 

vuoden 2020 tavoitetta sekä ottamaan 

huomioon seitsemännessä ympäristöä 

koskevassa toimintaohjelmassa asetetun 

myrkyttömien materiaalien kiertoa 

koskevan tavoitteen; katsoo, että ruoan 

haaskauksen koordinoitu torjunta unionissa 

on keskeistä kestävän kehityksen 

tavoitteen 2 kannalta; korostaa EU:n 

tavoitetta vähentää elintarvikejätettä 

50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä; 

Or. en 
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Tarkistus  2 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0239/2017 

Seb Dance 

Kestävyyttä edistävät EU:n toimet 

2017/2009(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

18 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  18 a. painottaa, että kestävän kehityksen 

tavoitteen 12.5 (jätteen syntymisen 

merkittävä vähentäminen jätteen 

syntymistä ehkäisemällä ja jätteitä 

vähentämällä sekä kierrätyksen ja 

uudelleenkäytön avulla) saavuttamisen 

edistämiseksi jäsenvaltioiden olisi 

lopetettava asteittain julkinen tuki jätteen 

energiakäytölle ja kaikille muille 

jätteenpolton muodoille; kannustaa 

jäsenvaltioita asettamaan etusijalle 

sellaiset jätehuollon vaihtoehdot, jotka 

tarjoavat paremmat mahdollisuudet 

edistää kiertotaloutta, kuten komissio 

nimenomaisesti esitti 26. tammikuuta 

2017 antamassaan tiedonannossa 

”Energian hyödyntäminen 

kiertotaloudessa” (COM(2017)0034); 

Or. en 

 

 


