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YHTEENVETO 
Ilmastonmuutosta ja ympäristöä käsittelevä työryhmä, puheenjohtajana Pasková, neuvosto/Tšekki 

17. joulukuuta 2021 klo 14.00–16.00 
 
 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro  
 
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja muistutti jäseniä siitä, että eurooppalaisen kansalaispaneelin 3 
toisesta istunnosta laadittu raportti on saatavilla foorumilla, samoin kuin kolmas monikielistä 
digitaalista foorumia koskeva väliraportti. Hän ilmoitti myös aikomuksestaan ja pyynnöstään pitää 
ylimääräinen työryhmän kokous tammikuun 2022 alussa edellyttäen, että konferenssin johtokunnan 
yhteispuheenjohtajat hyväksyvät tämän. 
 

2. Eurooppalaisen kansalaispaneelin 3 edustajien raportti heidän keskustelujensa tilanteesta 
 
Eurooppalaisessa kansalaispaneelissa 3 (ilmastonmuutos, ympäristö/terveys) tehdyn työn osalta 
kansalaisten edustaja kertoi saavutetusta edistyksestä ja korosti pohdintoja, jotka koskevat niukkaa 
energiankäyttöä ja tarvetta vähentää liikakulutusta, edistää uusiutuvia energialähteitä ja investoida 
tutkimukseen. Hän viittasi erityisesti yhteisen maatalouspolitiikan panokseen laadukkaan kulutuksen 
edistämisessä ja luontotyyppien suojelemisessa. Liikenteen ympäristövaikutuksia voidaan vähentää 
suosimalla rautateitä, vähentämällä uusien autojen myyntiä ja tukemalla kuluttajia autojen 
muuntamisessa.  
Kansalaisten edustaja muistutti lisäksi, että tarvitaan vetyajoneuvoja koskevaa EU:n politiikkaa ja 
hiiliveroa, johon sisältyy bonus-malus-järjestelmä. Lopuksi hän ehdotti, että ”oikeus luontoon” olisi 
vahvistettava EU:n perustuslaissa.  
 
Eräs toinen kansalaisten edustaja korosti korkeaa saastumisastetta, joka liittyy fossiilisten 
polttoaineiden avulla katettavaan suureen energiakysyntään. Koska suurta kysyntää ei voida täysin 
korvata uusiutuvalla energialla, mahdollinen ratkaisu on energian kysynnän vähentäminen sääntelyn 
avulla. On selvitettävä, onko ydinenergia ratkaisu, mutta se on kyseenalaista, ja hän kannatti 
pikemminkin ydinfuusioon tehtävien investointien lisäämistä. Hän mainitsi myös, että kaupunkeja ei 
ole rakennettu kestävästi ja että rahoitusta tarvitaan kestävän infrastruktuurin muuntamiseen ja 
jälleenrakentamiseen, yksilöliikenteen rajoittamiseen ja voittoa tavoittelemattoman julkisen 
liikenteen edistämiseen kaikille. Lopuksi hän viittasi pohjavesien pilaantumiseen ja tarpeeseen 
rajoittaa asianmukaisesti teollisuuden ja suurten maatalouslaitosten aiheuttamaa vesien 
pilaantumista. 
 
Tämän jälkeen käydyssä keskustelussa palautettiin mieleen äskettäin hyväksytty Euroopan yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistus sekä erityisesti vihreä arkkitehtuuri ja tuki lyhyille toimitusketjuille, 
turvallisille ja terveellisille elintarvikkeille ja eläinten hyvinvoinnille. Lisäksi korostettiin tarvetta 
keskittyä oikeudenmukaiseen siirtymään ja ottaa käyttöön rakenteellisia siirtymätoimenpiteitä, mikä 
on yksi monikielisen digitaalisen foorumin eniten tukea saaneista ajatuksista. Liikennekysymykset 
otettiin esille ja tarve muuttaa tottumuksia kohti ympäristöystävällisempien liikennemuotojen 
käyttöä. 
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3. Keskustelu monikielisen digitaalisen foorumin kolmannesta väliraportista 
 

Monikielisen digitaalisen foorumin kolmannen väliraportin esittelyä koskevasta kohdasta jäsenet 

esittivät seuraavat huomautukset: 

• oikeudenmukaiseen siirtymään on kiinnitettävä enemmän huomiota; täytäntöönpanoon olisi 

liitettävä vaikutustenarviointi ja lieventäviä toimenpiteitä uusien laadukkaiden työpaikkojen 

luomiseksi; uudet vihreät työpaikat edellyttävät hyviä työehtosopimuksia 

• olisi korostettava koulutuksen (mukaan lukien EU:n toimivallan laajentaminen tältä osin) ja 

tiedottamisen merkitystä ja keskityttävä todellisiin kokemuksiin ratkaisujen kehittämiseksi 

• on kuunneltava sitä, mitä kansalaiset tarvitsevat EU-lainsäädännöstä, jotta he voivat muuttaa 

käyttäytymistään, ja on keskusteltava ratkaisuista ongelmien sijaan. 

 

Lisäksi keskusteluissa käsiteltiin osallistujakyselyn perusteella neljää aihetta: energia, liikenne, kestävä 

ja vastuullinen kulutus ja saastuminen. Maatalousaihe siirrettiin työryhmän seuraavaan kokoukseen 

aikarajoitusten vuoksi, ja sitä käsitellään yhdessä muiden aiheiden kanssa. 

 

Keskustelun aikana esitetyt ehdotukset ja vastakkaiset näkemykset: 

 

1. Energia 

• fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin tapahtuvan energiasiirtymän aikana 

olisi harkittava ydinenergiaa  

• ensisijaisesti olisi vähennettävä energian käyttöä 

• olisi hyödynnettävä mikrotuotannon mahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla 

• fossiilisia polttoaineita ei pitäisi enää tukea: kaasua ja ydinvoimaa ei pitäisi merkitä vihreiksi 

investoinneiksi luokitusjärjestelmässä, eikä uuteen kaasupakettiin pitäisi sisällyttää 

kaasuinfrastruktuurin rahoitusta  

• on tarkasteltava myös vetyä, geotermistä energiaa, biopolttoaineita, hintakannustimien 

tarvetta ja riskipääoman mobilisointia  

• on vertailtava kaikkien energialähteiden etuja ja kustannuksia tehokkaimpien 

energialähteiden tunnistamiseksi, jotta kansalaiset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. 

 

2. Liikenne 

• risteilyaluksia olisi mukautettava; rautatieverkkoa olisi parannettava; olisi kannustettava 

pyöräilyyn; olisi edistettävä jaettua liikkumista 

• olisi varmistettava esteetön, turvallinen ja kohtuuhintainen liikkuminen kaikille ja otettava 

huomioon erilaiset ja erityiset liikkumistarpeet (maaseutualueet, alhaisen tulotason ryhmät, 

vammaiset, naiset); olisi jaettava tietoa 

• olisi rajoitettava liiallista liikkumista (matkailun yhteydessä). 

 

3. Kestävä ja vastuullinen kulutus 

• olisi investoitava energiavarastoihin 
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• olisi tehtävä sähkö- ja hybridiajoneuvoista kohtuuhintaisia (hintasignaali on edelleen 

keskeinen kansalaisille) 

• olisi lisättävä valistusta, tietoa ja tietoisuutta (elinikäinen oppiminen)  

• olisi käytettävä ympäristöystävällisempiä ja helppokäyttöisempiä pakkauksia  

• olisi annettava vastuu tuottajille sääntelemällä sitä, mitä voidaan markkinoida, ja vältettävä 

vastuun siirtämistä kuluttajille/kansalaisille 

• olisi tuettava pk-yritysten kehittämiä alhaalta ylöspäin suuntautuvia aloitteita ja ratkaisuja 

• olisi otettava huomioon tuotteen koko elinkaari ja edistettävä kiertotaloutta, annettava 

tunnustusta paikalliselle/EU:n tuotannolle ja siirrettävä tuotanto muualle EU:n sisällä 

• olisi kytkettävä kestävä tuotanto ”Made in Europe” -ohjelmaan; olisi sovellettava paikallisesti 

tuotettuja ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja. 

 

 

4. Saasteet 

• tuotteiden elinkaaren aikaiset vaikutukset olisi otettava huomioon EU:n markkinoille 

saattamista koskevissa vaatimuksissa, mikä koskee myös tuontituotteita ja niiden vaikutusta 

• koulujen opetussuunnitelmiin olisi sisällyttävä tietoisuuden lisääminen muovien ja 

kierrätyskelvottomien materiaalien käytöstä 

• olisi uudistettava jätehuoltoa kierrätyksen tehostamiseksi muun muassa hintasignaalien avulla 

(todelliset kustannukset) 

• olisi tunnustettava metsien keskeinen rooli hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä; olisi 

investoitava laajamittaiseen uudelleenmetsittämiseen myös ilman puhdistamiseksi; olisi 

valvottava ympäristön pilaantumista koskevien normien noudattamista 

• olisi investoitava teknologioihin, joilla vähennetään pohjaveden pilaantumista ja seurataan 

vaarallisia kemikaaleja 

• kauppiaiden olisi varmistettava, että tuontituotteet ovat EU:n ympäristö- ja työnormien 

mukaisia 

• olisi käytettävä verokannustimia ja tukia saastuttavan toiminnan ohjaamiseen (saastuttaja 

maksaa -periaate) myös aloilla, joilla sitä ei voida välttää kokonaan, kuten maataloudessa 

• olisi vältettävä jätehuolto- ja jätteenkäsittelytoimien ulkoistamista kansainvälisesti. 

 

 
Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 
 
Puheenjohtaja totesi, että maataloutta koskeva kohta siirretään työryhmän seuraavaan kokoukseen ja 
että siinä käsitellään luonnon monimuotoisuutta, maisemaa ja rakentamista, tukia ja verotusta sekä 
käyttäytymisen muutoksia ja koulutusta. Hän toivoi, että kokousten uudenlaisella rakenteella 
keskustelusta saadaan dynaamisempaa ja kansalaisten näkemykset nousevat keskeiselle sijalle. 
 
 


