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TARKISTUKSET 1-20

Lausuntoluonnos (PE398.438v01-00)
Rumiana Jeleva
kuudennen ympäristöä koskevan yhteisön toimintaohjelman väliarvioinnista
(2007/2204(INI))

Tarkistuksen esittäjä(t): Jill Evans

Tarkistus 1
1 kohta

1. kehottaa komissiota Eurooppa-neuvoston kesäkuussa 2006 hyväksymän uudistetun 
kestävän kehityksen strategian mukaisesti kehittämään ja lujittamaan kuudennen 
ympäristöä koskevan toimintaohjelman painopistealoja ja tavoitteita kestävän 
kehityksen strategian ympäristöpilarina kaikkien kansalaisten elämänlaadun 
parantamiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Marie Beaupuy

Tarkistus 2
1 kohta

1. kehottaa komissiota Eurooppa-neuvoston kesäkuussa 2006 hyväksymän uudistetun 
kestävän kehityksen strategian mukaisesti lisäämään kestävän kehityksen Euroopan 
unionin ympäristöalan tärkeimpiin ensisijaisiin tavoitteisiin ja mukauttamaan 
kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman tavoitteita asianmukaisesti 
kaikkien kansalaisten elämänlaadun parantamiseksi;
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Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio De Blasio

Tarkistus 3
1 a kohta (uusi)

1 a. korostaa ympäristön tilan ja ihmisten terveyden välistä suoraa yhteyttä; pyytää 
komissiota teettämään Euroopan unionissa laaditun, terveysasioiden sisällyttämistä 
kaikkeen politiikkaan koskevan strategian toteuttamiseksi selvityksiä, joissa 
kartoitetaan terveydentilan kehittymisen ja ympäristön laadun kehittymisen välisiä 
suhteita, ja pyytää samalla, että komissio asettaa ihmisten terveyden suojelun 
yhdeksi ympäristöalan ensisijaiseksi tavoitteeksi;

Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Marie Beaupuy

Tarkistus 4
2 kohta

2. korostaa yhteisön ympäristölainsäädännön tehokkaan ja täsmällisen täytäntöönpanon 
tarvetta ja suosittelee eritysten tukitoimenpiteiden käyttöönottoa alueilla, joilla on 
vaikeuksia kyseisen yhteisön säännöstön osan täytäntöönpanossa; kannustaa 
jäsenvaltioiden viranomaisia laatimaan strategioita lainsäädännön saattamiseksi osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, jotta voidaan selkeästi määrittää kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten tehtävät ja vastuualat yhteisön ympäristölainsäädännön 
saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä sen täytäntöönpanossa 
asianmukaisella tavalla;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Marie Beaupuy

Tarkistus 5
3 kohta

3. kehottaa tehostamaan yhteisön tason yhteistyötä katastrofien estämisen alalla 
kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman mukaisesti ja edellyttää luomaan 
sellaiset eurooppalaiset valmiusjoukot, jotka kykenevät reagoimaan välittömästi 
hätätapauksissa, kuten komission jäsenen Barnier'n selonteossa ehdotetaan, ja 
pitää tässä yhteydessä ilmennyttä saamattomuutta ja seurannan puutetta 
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valitettavana; korostaa tässä yhteydessä, että on pyrittävä kehittämään nopeaa 
reagointikykyä jäsenvaltioiden pelastuspalvelumoduulien perusteella Eurooppa-
neuvoston 15.–16. kesäkuuta 2006 myöntämän mandaatin mukaisesti; kannustaa 
komissiota lisäämään katastrofien estämisen tavoitteisiinsa 
ilmastonmuutoskysymyksen käsittelyn yhteydessä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio De Blasio

Tarkistus 6
3 a kohta (uusi)

3 a. korostaa, kuinka tärkeää on kehittää vapaaehtoisia kulutustottumuksia, mikä 
saattaa kansallisen lainsäädäntökehyksen ohella vaikuttaa myönteisesti siihen, 
missä määrin ja kuinka intensiivisesti markkinoiden toimijat hyväksyvät 
ympäristönsuojelun;

Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): Grażyna Staniszewska

Tarkistus 7
4 a kohta (uusi)

4 a. korostaa, että Natura 2000 -ohjelma on otettava huomioon aluekehitysohjelmissa 
siten, että Euroopan elävän luonnon monimuotoisuuden suojelemista koskeva 
periaate voidaan sovittaa yhteen väestön elämänlaadun kehittämisen ja 
parantamisen kanssa; arvioi, että tässä yhteydessä on käynnistettävä laaja 
tiedotuskampanja ja hyvien käytänteiden levittämiskampanja, jolla osoitetaan, 
miten nämä kaksi näennäisesti ristiriitaista lähestymistapaa kyetään sovittamaan 
yhteen;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Jill Evans

Tarkistus 8
5 kohta

5. korostaa tarvetta koordinoida alueellisten ja paikallisten toimijoiden verkostoja 
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paremmin parhaiden käytäntöjen levittämiseksi vähemmän kehittyneille alueille; tukee 
ympäristöalan rajatylittävän yhteistyön edistämistä Euroopan unionin naapurimaiden 
ja -alueiden kanssa, esimerkiksi Mustanmeren ja Itämeren sekä Välimeren alueilla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Marie Beaupuy

Tarkistus 9
5 kohta

5. korostaa tarvetta koordinoida paikallisten toimijoiden verkostoja paremmin parhaiden 
käytäntöjen levittämiseksi ja hyödyntämiseksi vähemmän kehittyneille alueille; tukee 
ympäristöalan rajatylittävän yhteistyön edistämistä Euroopan unionin naapurimaiden 
ja -alueiden kanssa, esimerkiksi Mustanmeren ja Itämeren sekä Välimeren alueilla;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 10
5 kohta

5. korostaa tarvetta koordinoida paikallisten toimijoiden verkostoja paremmin parhaiden 
käytäntöjen levittämiseksi kaikille alueille; tukee ympäristöalan rajatylittävän 
yhteistyön edistämistä Euroopan unionin naapurimaiden ja -alueiden kanssa, 
esimerkiksi Mustanmeren ja Itämeren sekä Välimeren alueilla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio De Blasio

Tarkistus 11
5 kohta

5. korostaa tarvetta koordinoida paikallisten toimijoiden verkostoja paremmin parhaiden 
käytäntöjen levittämiseksi vähemmän kehittyneille alueille; tukee ympäristöalan 
rajatylittävän yhteistyön edistämistä Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken ja 
Euroopan unionin naapurimaiden ja -alueiden kanssa, esimerkiksi Mustanmeren ja 
Itämeren sekä Välimeren alueilla erityisesti saasteiden rajojen yli kulkeutumisen 
ehkäisemiseksi;
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Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): Jill Evans

Tarkistus 12
6 kohta

6. muistuttaa, että innovatiivisiin ympäristöystävällisiin teknologioihin ja 
ympäristömyötäiseen tuotesuunnitteluun, energian loppukäytön tehokkuuteen ja 
rakennusten energiatehokkuuteen sijoittaminen on erittäin hyödyllistä pitkällä 
aikavälillä huolimatta mahdollisista korkeista kustannuksista lyhyellä aikavälillä, ja 
painottaa tarvetta kannustaa alueiden yrityksiä hyödyntämään kyseisiä sijoituksia 
mahdollisimman paljon;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jill Evans

Tarkistus 13
7 kohta

7. kannustaa jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisviranomaisia hyödyntämään 
mahdollisimman tehokkaasti rakennerahaston tarjoamia uusia sijoitusmahdollisuuksia, 
poistamaan ympäristön kannalta haitalliset tuet ja varmistamaan, että niiden 
toimenpideohjelmien avulla parannetaan yhteisön ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanoa ja EU:n laajuisen kestävän kehityksen pitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 14
7 kohta

7. kannustaa jäsenvaltioita hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti rakennerahaston 
ja uuden naapuruuspolitiikan ohjelmien tarjoamia uusia sijoitusmahdollisuuksia ja 
varmistamaan, että niiden toimenpideohjelmien avulla parannetaan yhteisön 
ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa ja EU:n laajuisen kestävän kehityksen 
pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Marie Beaupuy

Tarkistus 15
7 kohta

7. kannustaa jäsenvaltioita hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti rakennerahaston 
tarjoamia uusia sijoitusmahdollisuuksia ja varmistamaan, että niiden 
toimenpideohjelmien avulla parannetaan yhteisön ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanoa ja EU:n laajuisen kestävän kehityksen pitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi muiden aihekohtaisten ensisijaisten alojen mukaisesti;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Elspeth Attwooll

Tarkistus 16
7 a kohta (uusi)

7 a. kehottaa erityisesti jäsenvaltioita varmistamaan, että rakennerahastosta tuettavat 
hankkeet ovat yhdenmukaisia tavoitteena olevan ympäristön suojelemisen ja 
parantamisen kanssa, kuten neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 17 artiklassa 
edellytetään;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Marie Beaupuy

Tarkistus 17
8 kohta

8. kehottaa komissiota tukemaan kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
osallistumista yhteisiin kestäviin hankkeisiin tarjoamalla selkeät toimintapuitteet, jotka 
helpottavat mitattavissa olevien tavoitteiden ja laatukriteereiden määrittelemistä.

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jill Evans

Tarkistus 18
8 kohta

8. kehottaa komissiota tukemaan kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
osallistumista yhteisiin kestäviin hankkeisiin tarjoamalla selkeät toimintapuitteet, jotka 
helpottavat mitattavissa olevien tavoitteiden ja laatukriteereiden määrittelemistä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio De Blasio

Tarkistus 19
8 a kohta (uusi)

8 a. muistuttaa uusiutuviin energialähteisiin perustuvan energiantuotannon 
merkityksestä ja kehottaa komissiota ottamaan käyttöön tukijärjestelmän, jolla 
kohennetaan energiatehokkuutta tai laajentamaan tuotantoa koskevia nykyisiä 
taloudellisen tuen toimia siten, että uusiutuviin energialähteisiin pohjautuvaa 
energiaa voitaisiin syöttää nykyisiin fossiilisen energian siirtoverkkoihin;

Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio De Blasio

Tarkistus 20
8 b kohta (uusi)

8 b. muistuttaa komissiota uusiutuvien energialähteiden kehittämistarpeen perusteella 
siitä, että biopolttoaineiden ensimmäisen sukupolven tuotantomenetelmät ovat 
kestävän kehityksen kannalta hyvin kyseenalaisia ja että siksi Euroopan unionin on 
pyrittävä korvaamaan nämä tuotantomenetelmät sellaisilla, joissa viljelymaata ei 
käytetä polttoainetuotantoon tarkoitettujen kasvien viljelemiseen vaan 
biopolttoaineiden tuotanto perustuisi maatalousjätteisiin.

Or. hu
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