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Päätöslauselmaesitys

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 1
1 kohta

1. pitää myönteisenä, että komissio on laatinut kestävän kehityksen strategiasta 
tilannekatsauksen, kuten se sitoutui tekemään; suhtautuu positiivisesti Eurooppa-
neuvostossa kesäkuussa 2005 hyväksyttyihin kestävää kehitystä ohjaaviin 
periaatteisiin; pyytää komissiota käyttämään kaikkia keinoja strategian 
tarkistamiseksi ohjaavien periaatteiden pohjalta mahdollisimman pian ja neuvoston 
puheenjohtajavaltiota Itävaltaa toteuttamaan tarpeelliset toimenpiteet, jotta tarkistettu 
strategia voitaisiin hyväksyä vuoden 2006 ensimmäisellä vuosipuoliskolla;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 2
2 kohta

2. pitää valitettavana, että kestävän kehityksen strategiaa ei ole tarkistettu Lissabonin 
strategian väliarvioinnin yhteydessä; toivoo, että tarkistetusta kestävän kehityksen 
strategiasta tulisi Euroopassa pitkän aikavälin strategia, jonka nojalla 
määriteltäisiin tarkoituksenmukainen poliittinen hanke kestävää maailmaa 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi seuraavien 50 vuoden kuluessa ja että 
Euroopan unionin muut keskipitkän aikavälin poliittiset prosessit kuten Lissabonin 
strategia olisivat yhdenmukaisia tämän pitkän aikavälin strategian kanssa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 3
4 kohta

4. on samaa mieltä komission kanssa siitä, että kestävän kehityksen vastaiset suuntaukset 
ovat voimistuneet, olipa kyse sitten luonnonvarojen väärinkäytöstä tai 
saastuttamisesta, luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä, ilmastonmuutoksen 
voimistumisesta taikka eriarvoisuudesta ja köyhyydestä samoin kuin kasautuvasta 
julkisesta velasta sekä Euroopan unionissa että unionin ulkopuolisissa maissa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 4
4 a kohta (uusi)

4 a. katsoo, että kestävän kehityksen strategian on oltava joustavaa ja että sen nojalla on 
voitava toteuttaa toimia ja yleistä politiikkaa, jotka soveltuvat paikallisen kehityksen 
vaatimuksiin sekä alueellisiin ja kyseistä yhteiskuntaa koskeviin rajoituksiin ja 
olosuhteisiin;

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 5
4 a kohta (uusi)

4 a. pahoittelee, että luonnonvarojen käyttö Euroopassa tällä hetkellä ylittää 
tutkimusten mukaan yli kaksinkertaisesti biologisen kapasiteetin, mikä merkitsee, 
että Eurooppa suhteettomasti takavarikoi olemassa olevia luonnonvaroja maalla ja 
merellä; kehottaa palaamaan kuusikymmentäluvun tilanteeseen, jossa 
luonnonvarojen käyttö oli tasapainossa Euroopan biologisen kapasiteetin kanssa;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 6
5 kohta

5. panee merkille, että huolimatta Euroopan unionissa hyväksytystä lainsäädännöstä 
ja saavutetusta teknisestä kehityksestä ilmansaasteiden ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi, on vaarana, että Euroopan unioni ei pääse Kioton pöytäkirjan 
tavoitteisiin vuoteen 2012 mennessä, sillä käytössä ei ole asianmukaisia toimenpiteitä
tieliikenteen kasvun hillitsemiseksi;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 7
5 kohta

5. panee tyytyväisenä merkille edistyksen, jota ilmansaasteiden torjumisen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen alalla on tapahtunut Euroopan unionin 
hyväksymien lainsäädännöllisten, teknisten ja muiden kuin teknisten toimenpiteiden ja 
sen kansainvälisten sitoumuksien ansiosta; (poistetaan)

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 8
5 a kohta (uusi)

5 a. ilmaisee myös huolestumisensa lentoliikenteen voimakkaasta ja nopeasta kasvusta 
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ja alan saastepäästöistä; jos ei ryhdytä nopeasti toimiin, on vaarana, että 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevia tavoitteita ei saavuteta; pitää 
näin ollen myönteisinä suuntaviivoja, joita komissio on esittänyt ja kehitellyt
tiedonannossaan ilmailun ilmastonmuutosvaikutusten vähentämisestä 
(KOM(2005)0459);

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 9
6 kohta

6. pyytää komissiota ja neuvostoa voimistamaan pyrkimyksiään ja mukauttamaan 
voimassa olevaa lainsäädäntöä uusimpiin tieteellisiin tutkimustuloksiin sekä 
osoittamaan realistisia ratkaisukeinoja, jotta ilmansaasteita voidaan vähentää 
tuntuvasti ja jotta kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää vuoden 1990 määristä 
30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 60 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, koska 
viimeaikaisissa tutkimuksissa on vahvistettu, että ilmastonmuutoksen lieventäminen 
edellyttää päästöjen voimakkaampaa vähentämistä Euroopassa ja muualla maailmassa;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 10
6 kohta

6. pyytää komissiota ja neuvostoa voimistamaan pyrkimyksiään ja sopeuttamaan 
olemassa olevaa lainsäädäntöä, jotta ilmansaasteita voidaan vähentää tuntuvasti ja 
jotta kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 15–30 prosenttia vuoteen 2020 
mennessä yhteisten mutta eriytettyjen vastuiden nojalla, koska viimeaikaisissa 
tutkimuksissa on vahvistettu, että ilmastonmuutoksen lieventäminen edellyttää 
päästöjen voimakkaampaa vähentämistä Euroopassa ja muualla maailmassa;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 11
6 kohta

6. pyytää komissiota ja neuvostoa voimistamaan pyrkimyksiään ja sopeuttamaan 
olemassa olevaa lainsäädäntöä, jotta ilmansaasteita voidaan vähentää tuntuvasti ja jotta 



AM\581905FI.doc 5/22 PE 362.843v01-00

FI

kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää vuoden 1990 määristä 30 prosenttia 
vuoteen 2020 mennessä ja 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, koska 
viimeaikaisissa tutkimuksissa on vahvistettu, että ilmastonmuutoksen lieventäminen 
edellyttää päästöjen voimakkaampaa vähentämistä Euroopassa ja muualla maailmassa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 12
7 kohta

7. tukee komission ehdotusta siirtää suuri osa tieliikenteestä ympäristöä vähemmän 
kuormittaviin liikennemuotoihin; pyytää komissiota, neuvostoa eri kokoonpanoissaan 
ja Eurooppa-neuvostoa huolehtimaan siitä, että toteutettavat toimet ovat sekä 
ympäristöpoliittisesti että raha-, sosiaali- ja talouspoliittisesti kestäviä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 13
8 kohta

8. pitää valitettavana, että useimpien jäsenvaltioiden energiankulutus on erittäin 
riippuvaista fossiilisista polttoaineista ja ydinvoimasta; tukee uusiutuvien ja 
puhtaiden energiamuotojen markkinaosuutta koskevia keskipitkän ja pitkän aikavälin 
tavoitteita; pyytää komissiota arvioimaan olemassa olevaa lainsäädäntöä ja lujittamaan 
uusiutuvien ja puhtaiden energiamuotojen käyttöä edistäviä säädöksiä; katsoo, että 
Euroopan unionista olisi tehtävä maailman energia- ja resurssitehokkain 
talousalue, jotta voidaan vastata ilmastonmuutoksen ja energian huoltovarmuuden 
aiheuttamiin haasteisiin ja vähentää EU:n maailmanlaajuisesti suhteettoman 
suurta osuutta uusiutumattomien energialähteiden käytössä;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 14
8 kohta

8. pitää valitettavana, että useimpien jäsenvaltioiden energiankulutus on erittäin 
riippuvaista öljystä; tukee uusiutuvien ja puhtaiden energiamuotojen markkinaosuutta 
koskevia keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita; pahoittelee syvästi, että 
huolimatta öljyn hinnan noususta ja lisääntyvistä ilmansaasteista komissio perui 
direktiiviehdotuksen, joka koski mahdollisuutta soveltaa matalaa valmisteveroa 
joihinkin biopolttoaineita sisältäviin kivennäisöljyihin ja biopolttoaineisiin, samalla 
kun Euroopan parlamentti ilmaisi myönteisen kantansa näihin toimiin; 

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 15
8 kohta

8. pitää valitettavana, että useimpien jäsenvaltioiden energiankulutus on erittäin 
riippuvaista öljystä; tukee uusiutuvien ja puhtaiden energiamuotojen markkinaosuutta 
koskevia keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita; pyytää komissiota arvioimaan 
olemassa olevaa lainsäädäntöä, lujittamaan uusiutuvien ja puhtaiden energiamuotojen 
käyttöä edistäviä säädöksiä sekä asettamaan kunnianhimoisia tavoitteita, jotta ennen 
vuotta 2020 Euroopan unionin sähkönkysynnästä tyydytettäisiin 60 prosenttia 
sellaisen energiateknologian avulla, joka aiheuttaa vain vähän tai ei lainkaan CO2-
päästöjä;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 16
8 kohta

8. pitää valitettavana, että useimpien jäsenvaltioiden energiankulutus on erittäin 
riippuvaista öljystä; tukee uusiutuvien ja puhtaiden energiamuotojen markkinaosuutta 
koskevia keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita; pyytää komissiota arvioimaan 
olemassa olevaa lainsäädäntöä ilman ideologisia ennakkoluuloja ja lujittamaan 
uusiutuvien ja puhtaiden energiamuotojen käyttöä edistäviä säädöksiä;

Or. de



AM\581905FI.doc 7/22 PE 362.843v01-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 17
8 a kohta (uusi)

8 a. pitää myönteisenä komission aikomusta esittää biomassaa koskeva 
toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on edistää biopolttoaineiden käyttöä 
vaihtoehtona fossiilisen energian käytölle; kehottaa komissiota ehdottamaan 
taloudellisesti kannattavia toimia energiakasvien viljelyn kehittämiseksi Euroopan 
unionissa; 

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 18
9 kohta

9. toteaa, että veden laadun parantaminen ja vedenoton vähentäminen edistyy hitaasti ja 
osittain; pyytää Länsi- ja Etelä-Euroopan valtioita sekä aloja, joita asia koskee, etenkin 
maataloutta ja matkailua, vähentämään vedenottoa; pyytää neuvostoa ja komissiota 
jatkamaan tarpeellisia toimiaan näillä aloilla samoin kuin toimiaan saasteiden
vähentämiseksi;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 19
9 kohta

9. myöntää, että vesipolitiikassa edistytään hitaasti ja osittain ja että sen tuottama hyöty 
näkyy paremmin vasta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; pyytää kaikkia 
jäsenvaltioita ja erityisesti Länsi- ja Etelä-Euroopan valtioita toteuttamaan tarvittavat 
toimet, jotta voitaisiin taata kotitalouksien, elinkeinoelämän ja maatalouden 
vedensaanti sekä erityisen arvokkaiden ekosysteemien säilyminen ja sähköntuotanto 
uusiutuvista energialähteistä; pyytää neuvostoa ja komissiota jatkamaan tarpeellisia 
toimiaan vesipolitiikan alalla kaikenlaisen vesipulan ehkäisemiseksi ja tarvittaessa 
tilanteen korjaamiseksi saasteiden (nitraatit, torjunta-aineet, vaaralliset ja biokertyvät 
aineet sekä sisäeritykseen liittyviä toimintoja häiritsevät aineet) torjumisen alalla;

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 20
10 kohta

10. kannustaa Euroopan unionia pyrkimään kunnianhimoiseen tavoitteeseen, joka koskee 
Euroopassa ja maailmassa tapahtuvan luonnon monimuotoisuuden vähenemisen 
pysäyttämistä vuoteen 2010 mennessä; pitää valitettavana, etteivät Euroopan unionissa 
ja kansainvälisesti hyväksytyt päätökset ja toimenpiteet mahdollista tämän tavoitteen 
saavuttamista määräaikaan mennessä ja että useat eläin- ja kasvilajit ovat vaarassa 
kuolla sukupuuttoon; pyytää siksi komissiota esittelemään EU:n uuden 
kunnianhimoisen ja johdonmukaisen toimintasuunnitelman, jolle varattaisiin 
tarpeelliset määrärahat ekosysteemien ja luonnon monimuotoisuuden suojelua ja 
ennalleen palauttamista koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan unionissa ja 
unionin ulkopuolisissa maissa; katsoo, että tarvitaan lisätoimia biologisen 
monimuotoisuuden suojelun sisällyttämiseksi täysimääräisesti kaikkiin asiaan 
vaikuttaviin yhteisön politiikkoihin, erityisesti maatalous-, aluekehitys-, kalastus- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikkaan; kehottaa neuvostoa ja komissiota varmistamaan, että 
Natura 2000 -verkko saa riittävästi määrärahoja; kehottaa komissiota lisäksi
laatimaan ehdotuksen Natura 2000 -ohjelman kaltaisesta vesiympäristöä koskevasta 
välineestä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 21
10 a kohta (uusi)

10 a. pyytää Euroopan unionia ja jäsenvaltioita Johannesburgissa esitettyjen kriteerien ja 
muun yhteisön politiikan mukaisesti sisällyttämään kestävään kehitykseen sen, että 
suojellaan luonnollista ympäristöä ja tuttuun elämänpiiriin kuuluvaa maisemaa, 
kaupunkiympäristöä ja historiallisia arvoja, jotka usein ovat rikkauden lähteenä; 

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 22
11 kohta

11. pitää valitettavana jätteiden, erityisesti pakkausjätteiden, kokonaismäärän kasvua;
(poistetaan) pyytää komissiota sisällyttämään jätteitä koskevaan aihekohtaiseen 
strategiaan uusia säädöksiä, joilla pyritään vähentämään jätteiden tuottamista 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 23
12 kohta

12. pyytää, että kaupunkialueiden laajentaminen (poistetaan) ja infrastruktuurien (mm. 
teiden, rautateiden, satamien, lentoasemien, kanavien, kaasuputkien ja öljyputkien) 
parantaminen toteutettaisiin ottamalla huomioon viljelysmaat, metsät ja 
suojelualueet (poistetaan); pyytää komissiota tarvittaessa vahvistamaan voimassa 
olevaa lainsäädäntöä, jotta voitaisiin taata ympäristövaikutusten hyödyntäminen, 
Euroopan laajuisten verkkojen kestävyys ja luonnon monimuotoisuuden 
säilyttämistä koskevan tavoitteen saavuttaminen vuoteen 2010 mennessä;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 24
12 a kohta (uusi)

12 a. pyytää komissiota sisällyttämään maaperän suojelun yhteisön ympäristötoimiin; 
kiinnittää jälleen huomiota maaperän heikkenemisprosessin viimeiseen vaiheeseen, 
aavikoitumiseen, joka koskee laajoja yhteisön alueita ja jonka vaikutukset 
köyhyyteen, biologisen monimuotoisuuden katoamiseen, veden laatuun ja 
ilmastonmuutokseen ovat ilmeiset; muistuttaa, että metsillä on tärkeä merkitys, kun 
halutaan vahvistaa maaperää, välttää eroosiota, absorboida hiilidioksidia ja
ehkäistä tulvia;

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 25
15 kohta

15. pitää myönteisenä Reach-ehdotuksen tavoitteita; vaatii huolehtimaan siitä, että 
ehdotus on sekä ympäristöpoliittisesti että raha-, sosiaali- ja talouspoliittisesti 
kestävä; korostaa, että on säilytettävä kemianteollisuuden ympäristöpoliittisesti 
ehdottoman tärkeä innovointikyky;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 26
15 a kohta (uusi)

15 a. katsoo, että kaikkien kemikaaleja koskevien sääntelyehdotusten on sovitettava 
yhteen terveyden ja ympäristön suojelu kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittelyn 
kanssa;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 27
18 kohta

18. vaatii selkeitä edellytyksiä kehitysmaiden velkojen anteeksiannolle ja 
ympäristöpoliittisten seikkojen asettamista tässä samanarvoiseen asemaan; 
korostaa, että ympäristöystävällisen teknologian siirrolla on tuettava 
kokonaiskehitystä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 28
18 a kohta (uusi)

18 a. pyytää Euroopan unionia noudattamaan sitoumuksia, joita se on tehnyt 
kansainvälisten yleissopimusten puitteissa, ja tekemään tarvittavia aloitteita, jotta 
eri valtiot ja kansainvälinen yhteisö kunnioittaisivat viime aikoina 
maailmanlaajuisissa neuvotteluissa asetettuja sitoumuksia ja velvoitteita, jotka 
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liittyvät suoraan tai välillisesti kestävän kehityksen strategiaan (Kioto, Monterrey, 
Doha, Johannesburg); 

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 29
19 kohta

19. korostaa, että tarkistetussa strategiassa on vahvistettava selvästi, että sen tavoitteena 
on uudistaa Maailman kauppajärjestöä (WTO), jotta varmistetaan, että se noudattaa 
sitoumustaan eli maailman luonnonvarojen käyttöä optimaalisesti kestävän 
kehityksen tavoitteiden mukaisesti ja mahdollistaa maailmanlaajuisten haasteiden 
kohtaamisen johdonmukaisesti kauppasääntöjen avulla; kehottaa Euroopan 
unionia pidättymään kehitysmaiden painostamisesta pienentämään toiminta-
alaansa (erityisesti meneillään olevissa neuvotteluissa muiden kuin 
maataloustuotteiden markkinoillepääsystä ja palveluista) ja asettamaan 
painopisteeksi kauppasääntöjen laadinnassa ja soveltamisessa käytettävän 
asiantuntemuksen laajentamisen; toteaa, että tämä koskee erityisesti ennalta 
varautumisen periaatteen soveltamista WTO:n riitojenratkaisutoiminnassa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 30
19 kohta

19. korostaa, että tarkistetussa strategiassa on vahvistettava selvästi, että sen tavoitteena 
on uudistaa Maailman kauppajärjestöä (WTO), minkä seurauksena kaupankäynnistä 
pitäisi tulla kestävän kehityksen tavoitteiden, ympäristön suojelua koskevien 
kansainvälisten sitoumusten ja sosiaalisia asioita koskevien kansainvälisten 
yleissopimusten mukaista; pyytää Euroopan unionia tekemään työtä sen puolesta, että 
WTO tunnustaisi ennalta varautumisen periaatteen ja soveltaisi sitä (poistetaan);

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 31
19 kohta

19. korostaa, että tarkistetussa strategiassa on vahvistettava selvästi, että sen tavoitteena 
on uudistaa Maailman kauppajärjestöä (WTO), minkä seurauksena kaupankäynnistä 
pitäisi tulla kestävän kehityksen tavoitteiden sekä ympäristön suojelua koskevien 
kansainvälisten sitoumusten mukaista; pyytää Euroopan unionia tekemään työtä sen 
puolesta, että WTO tunnustaisi ennalta varautumisen periaatteen, Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) sosiaaliset normit mukaan luettuina, ja soveltaisi sitä 
säännöllisesti, avoimesti ja syrjimättä objektiivisten ja tieteellisten kriteereiden 
perusteella;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 32
19 a kohta (uusi)

19 a. kehottaa tunnustamaan poliittisella tasolla Euroopan unionin vaikutuksen 
maailman luonnonvarojen käyttöön eli EU:n ekologisen jalanjäljen: 
puolueettomien tutkimusten mukaan EU:n 7 prosenttia maapallon väestöstä käyttää 
17 prosenttia maailman luonnonvaroista;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 33
19 a kohta (uusi)

19 a. kehottaa tunnustamaan Euroopan unionin vaikutuksen maailman luonnonvarojen 
käyttöön eli EU:n ekologisen jalanjäljen: puolueettomien tutkimusten mukaan 
EU:n 7 prosenttia maapallon väestöstä käyttää 17 prosenttia maailman 
luonnonvaroista;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 34
19 b kohta (uusi)

19 b. kehottaa tekemään EU:n kestävän kehityksen strategian ulkoisesta ulottuvuudesta 
kattavan kehyksen, jolla varmistetaan EU:n niiden politiikkojen johdonmukaisuus, 
jotka vaikuttavat EU:n kumppanimaiden ympäristöresursseihin ja kestävän 
kehityksen politiikkoihin; kehottaa lisäksi sisällyttämään kyseiseen strategiaan 
erityisen arvioinnin siitä, miten EU:n politiikoilla voidaan auttaa kehitysmaita 
saavuttamaan vuosituhannen kehitystavoitteet vuoteen 2015 mennessä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 35
19 b kohta (uusi)

19 b. kehottaa tekemään EU:n kestävän kehityksen strategian ulkoisesta ulottuvuudesta 
kattavan kehyksen, jolla varmistetaan EU:n niiden politiikkojen johdonmukaisuus, 
jotka vaikuttavat EU:n kumppanimaiden ympäristöresursseihin ja kestävän 
kehityksen politiikkoihin; katsoo, että lisäksi tarvitaan erityinen arviointi siitä, miten 
EU:n politiikoilla voidaan auttaa kehitysmaita saavuttamaan vuosituhannen 
kehitystavoitteet vuoteen 2015 mennessä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 36
19 c kohta (uusi)

19 c. kannattaa komission ehdotusta ympäristöä ja luonnonvaroja koskevaksi EU:n 
temaattiseksi ohjelmaksi, joka kattaisi EU:n kaikki kumppanimaat (Euroopan 
naapuruuspoliittinen kumppanuusväline ja kehitysyhteistyön ja taloudellisen 
yhteistyön väline), jotta kestävän kehityksen strategian ulkoiseen ulottuvuuteen 
kuuluvat aloitteet voidaan sisällyttää seuraaviin rahoitusnäkymiin 2007–21013;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 37
19 c kohta (uusi)

19 c. panee merkille köyhyyden ja ympäristöasioiden väliset yhteydet ja pitää 
valitettavana, että pääasiassa talouskasvuun perustuvissa ponnisteluissa köyhyyden 
vähentämiseksi ei yleensä oteta huomioon köyhien riippuvuudesta ympäristöstä; 
suosittaa siksi toteuttamaan erityisiä aloitteita köyhyyden ja ympäristöasioiden 
välisten yhteyksien käsittelemiseksi toimintalinjoissa ja ohjelmissa sekä 
kiinnittämään huomiota talouskasvun irrottamiseen ympäristön tilan 
huononemisesta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 38
19 d kohta (uusi)

19 d. korostaa köyhyyden ja ympäristöasioiden välisiä yhteyksiä ja panee merkille, että 
pääasiassa talouskasvuun perustuvissa ponnisteluissa köyhyyden vähentämiseksi ei 
yleensä oteta huomioon köyhien riippuvuudesta ympäristöstä; suosittaa siksi 
toteuttamaan erityisiä aloitteita köyhyyden ja ympäristöasioiden välisten yhteyksien 
käsittelemiseksi toimintalinjoissa ja ohjelmissa; katsoo, että on irrotettava 
talouskasvu ympäristön tilan huononemisesta kestävää kulutusta ja tuotantoa 
edistämällä ja käsiteltävä sekä tarjontaa että kysyntää kehitysmaissa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 39
22 kohta

22. korostaa, että on tärkeää sisällyttää kestävän kehityksen käsite kaikkeen kansalliseen, 
alueelliseen ja paikalliseen politiikkaan sekä yksityisellä puolella yritysten, 
kansalaisjärjestöjen ja -yhdistysten toimintaperiaatteisiin;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 40
22 a kohta (uusi)

22 a. muistuttaa, että Aalborgin sopimus on tehnyt kaupungeista kestävän kehityksen 
avaintoimijoita; ympäristöä koskevien saavutusten parantamiseksi Euroopan 
unionissa on välttämätöntä rohkaista kestävään ja johdonmukaiseen kaupunkien 
hallintoon ja laajentaa hyviä käytäntöjä paikallistasolla erityisesti kaupunkien 
välisten vaihtoverkostojen avulla;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 41
23 kohta

23. on tyytyväinen, että komissio otti käyttöön välineen kaikkien päätöksiensä ja 
lainsäädäntöehdotuksiensa vaikutusten arvioimiseksi; pyytää komissiolta, että tämän 
välineen ympäristöulottuvuutta ja sosiaalista ulottuvuutta vahvistettaisiin ja että ne 
otettaisiin vastedes paremmin huomioon; muistuttaa, että tämä väline auttaa 
poliittisessa päätöksenteossa, muttei voi eikä saa mitenkään korvata sitä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 42
24 kohta

24. on tyytyväinen, että komissio ja Eurostat ovat hyväksyneet noin 150 indikaattoria ja 
niiden jaon kolmeen tasoon kestävän kehityksen strategian ja asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisen arvioimiseksi; pyytää komissiota ja Eurostatia arvioimaan 
indikaattoreita säännöllisesti, jotta niitä voidaan tarvittaessa muuttaa siten, että 
ongelmien ja ympäristön muuttuminen huomataan paremmin; pyytää komissiota 
varmistamaan, että ympäristö otetaan paremmin huomioon niiden neljäntoista 
indikaattorin luettelossa, joiden avulla arvioidaan Lissabonin strategian 
edistymistä; katsoo, että luetteloon olisi sisällytettävä myös biologista 
monimuotoisuutta koskeva indikaattori; 

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 43
25 a kohta (uusi)

25 a. korostaa, että Euroopan unioni tarvitsee kokonaistaloudelliset puitteet 
konkretisoimaan kestävää kehitystä ja vahvistamaan sisäisesti ekologian kysyntää, 
työllisyyttä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta; katsoo, että Euroopan unionin ja 
jäsenvaltioiden harjoittamalla raha- ja veropolitiikalla on ollut kielteisiä vaikutuksia 
kasvuun ja työllisyyteen; muistuttaa, että rahapolitiikan olisi edistettävä talouden 
elpymistä, työpaikkojen luomista ja työttömyyden torjumista;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 44
26 kohta

26. tukee Euroopan komission pyyntöä, joka koskee sitä, että markkinahinnat 
kuvastaisivat taloudellisesta toiminnasta aiheutuvia ja erityisesti ympäristöön 
kohdistuvia todellisia kustannuksia tuotanto- ja kulutustapojen muuttamiseksi; katsoo, 
että liikennealalla tähän tähtääviä toimia saa toteuttaa vain, jos 
joukkoliikennevälineet ovat tasavertainen vaihtoehto;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 45
27 a kohta (uusi)

27 a. vaatii, että komissio tulevissa ehdotuksissaan nojautuu Euroopan parlamentin 
mietintöön, joka koskee kestävän eurooppalaisen turismin uusia näkymiä ja uusia 
haasteita;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 46
28 kohta

28. korostaa, että yhteisön tukien ja avustusten myöntämisen ehdot – erityisesti YMP:n 
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alalla – edistävät jo kestävän kehityksen politiikan toteuttamista, täydentävien 
ympäristöehtojen pakollisen huomioonottamisen ansiosta;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 47
28 kohta

28. korostaa, että yhteisön tukien ja avustusten myöntämisen ehtojen – erityisesti YMP:n
alalla – on edistettävä kestävän kehityksen politiikan toteuttamista; vaatii, että 
mahdollisimman pian lakkautettaisiin kaikki tuet kestävän kehityksen vastaisille 
toimintamuodoille muun muassa energia- ja maatalousalalla; 

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 48
28 kohta

28. korostaa, että yhteisön tukien ja avustusten myöntämisen ehtojen – erityisesti YMP:n 
alalla – on edistettävä kestävän kehityksen politiikan toteuttamista; katsoo, että 
yhteistä maatalouspolitiikkaa on uudistettava jatkuvasti ja perinpohjaisesti tulevina 
vuosina, jotta voidaan varmistaa kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 49
28 a kohta (uusi)

28 a. toteaa, että eroosion lisääntyminen sekä maaperän ja viljelysmaiden köyhtyminen 
uhkaa tietyn ajan kuluttua mahdollisuuksiamme taata kansalaisten 
elintarvikehuolto; kehottaa näin ollen, että yhteisen maatalouspolitiikan 
uudistuksen puitteissa ehdotettaisiin tasapainottavia toimenpiteitä eri viljelytapojen 
välillä ja että otettaisiin huomioon asiasta eri maissa tehdyt kokeilut; katsoo, että 
geneettisesti muunnetut kasvit ja organismit eivät tällä hetkellä anna tyydyttävää 
vastausta ongelmiin, jotka liittyvät kemikaalien käyttöön maataloudessa; 

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 50
29 kohta

29. korostaa, että ympäristöveron käyttöönotto voi olla mielekästä vain yhteisön tasolla; 
kehottaa komissiota laatimaan ehdotuksia siitä, miten tällainen aloite voitaisiin 
toteuttaa;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 51
29 kohta

29. katsoo, että ympäristöön liittyvien verojen käyttöönotto yhteisössä, vaikka onkin kyse 
konsolidoidusta ehdotuksesta, voisi aiheuttaa vääristymiä maatalousympäristössä ja 
vaikuttaa kielteisesti maan alueella hajallaan asuvaan väestöön ja rangaista 
heikoimmassa asemassa olevaa väestönosaa, joka elää suurkaupunkien lähiöissä;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 52
29 kohta

29. tukee ympäristöön liittyvien verojen käyttöön ottamista yhteisössä; korostaa, että 
ympäristöön liittyvät verot ovat muiden markkinalähtöisten välineiden tavoin 
saasteiden vähentämiseen tähtäävän politiikan kannalta välttämätön väline; pyytää 
komissiota antamaan asiasta ehdotuksia ja jäsenvaltioita hyväksymään ensimmäisen 
eurooppalaisen ympäristöön liittyvän veron viimeistään vuonna 2009; kehottaa 
komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta ottaa käyttöön EU:n laajuinen pullojen 
ja tölkkien palautusjärjestelmä;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 53
29 kohta

29. tukee ympäristöön liittyvien verojen käyttöön ottamista jäsenvaltioissa; korostaa, että 
ympäristöön liittyvät verot ovat muiden markkinalähtöisten välineiden tavoin
saasteiden vähentämiseen tähtäävän politiikan kannalta välttämätön väline; 
(poistetaan)

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 54
30 kohta

30. korostaa, että markkinaehtoisilla välineillä voidaan saada ympäristönsuojeluun 
vielä lisätehoa; kehottaa komissiota laatimaan kohdennettuja ehdotuksia;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 55
30 a kohta (uusi)

30 a. kehottaa komissiota tunnustamaan, rohkaisemaan ja tukemaan sekä Euroopan 
unionissa että kolmansissa maissa ja kansainvälisissä järjestöissä sitä, että 
kehitetään uusia kestäviä talouden muotoja, joita ovat sosiaalinen ja solidaarinen 
talous sekä oikeudenmukainen kauppa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 56
32 kohta

32. korostaa, että ympäristöteknologiset innovaatiot ovat ympäristöalan kestävän 
kehityksen tärkeimpiä moottoreita ja että valtiojohtoiset toimet tuotanto- ja 
kulutustottumusten muuttamiseksi voisivat olla järkevä käynnistysapu;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 57
32 kohta

32. katsoo, että vaikka ympäristöteknologia auttaakin merkittävällä tavalla 
saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteita, se on riittämätöntä, kun on vastattava 
ympäristöhaasteisiin; kannustaa hyväksymään ja toteuttamaan kiireesti tarpeellisia 
toimenpiteitä tuotanto-, liikenne- ja kulutustottumuksiemme muuttamiseksi;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 58
32 a kohta (uusi)

32 a. kehottaa Euroopan unionia tarmokkaasti ponnistelemaan ja tekemään päätöksiä, 
jotta siitä tulisi säästäväisin maailmantalous luonnonvarojen ja energian käytössä; 
korostaa, että näiden tavoitteiden saavuttaminen lisäisi itsenäisyyttä ja turvallisuutta 
luonnonvarojen käytössä ja energiahuollossa sekä mahdollistaisi taloudellisen 
kasvun ja luonnonvarojen hyväksikäytön erottamisen toisistaan; 

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 59
34 kohta

34. pyytää komissiota ja neuvostoa pohtimaan syvällisemmin korvaamisperiaatetta raha-, 
sosiaali- ja talouspoliittisen kestävyyden kannalta, jotta voidaan luoda pitkän 
aikavälin kannustimia ympäristöä ja terveyttä vähemmän kuormittavan uuden
teknologian tutkimukseen ja kehitykseen;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 60
36 kohta

36. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita (poistetaan) kehittämään tieteellisesti perusteltua 
ympäristökasvatusta ja tekemään siitä itsenäisen osan perusopetusta sekä 
käynnistämään aikuisille suunnattuja tiedotusohjelmia;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 61
37 a kohta (uusi)

37 a. pahoittelee, että ehdotukset köyhyyden, sosiaalisen syrjäytymisen ja kasvavan 
eriarvoisuuden torjumiseksi ovat olleet heikkoja; pyytää komissiota esittämään 
konkreettisia toimia ja aloitteita, jotta näillä aloilla saataisiin tuntuvia muutoksia 
aikaiseksi vuoteen 2010 mennessä; odottaa, että jäsenvaltiot tekevät päätöksiä ja 
ryhtyvät konkreettisiin toimiin köyhyyden, sosiaalisen syrjäytymisen, työttömyyden 
ja eriarvoisuuden vähentämiseksi nopeasti ja tehokkaasti; katsoo, että 
liberalisointipolitiikka ei tuo ratkaisua näihin ongelmiin; 

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 62
37 b kohta (uusi)

37 b. odottaa Euroopan unionilta voimakasta ja päättäväistä sitoutumista Euroopan 
sosiaalisen mallin vahvistamiseen; korostaa, että vain lisääntyneen solidaarisuuden 
avulla voidaan varmistaa rahoitus, joka takaa korkealaatuiset 
sosiaaliturvajärjestelmät; kehottaa Euroopan komissiota kehittämään 
indikaattoreita sosiaalisen tilanteen arvioimiseksi ja sisällyttämään ne Euroopan 
unionin kokonaisvaltaisen kehityksen arviointeihin;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 63
38 kohta

38. pitää myönteisenä, että ensimmäinen aihekohtainen strategia on lopultakin 
hyväksytty; pyytää siksi komissiota huolehtimaan siitä, että kaikki esitetyt 
aihekohtaiset strategiat hyväksyttäisiin mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 
kesään 2006 mennessä;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 64
39 a kohta (uusi)

39 a. kehottaa komissiota kestävän kehityksen strategian tarkistamista koskevan 
ehdotuksen puitteissa tekemään kunnianhimoisia ehdotuksia kyseisen strategian 
seurannasta; korostaa, että tarkistettu strategia on otettava vuosittain arvioitavaksi, 
Göteborgissa vuonna 2001 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätöksen 
mukaisesti; pyytää, että arviointia voitaisiin kauden puolivälissä ja tarvittaessa 
täydentää toimin ja ehdotuksin, jotka auttaisivat saavuttamaan alussa asetetut 
tavoitteet; pitää myönteisenä, että Euroopan parlamentti on otettu mukaan tähän
arviointiin;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 65
43 a kohta (uusi)

43 a. kehottaa komissiota kuulemaan parlamenttia virallisesti ehdotuksesta kestävän 
kehityksen strategian uudistamiseksi, kunhan ehdotus on julkistettu;

Or. en


