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

22. lokakuuta 2021 klo 14.00–16.00 
 
 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro  
 

Puheenjohtaja Anna Pasková toivotti jäsenet tervetulleiksi ja esitteli monikielisen digitaalisen 
foorumin keskeiset aiheet. Hän palautti mieliin myös eurooppalaisen kansalaispaneelin 3 
yksilöimät ensivaikutelmat ja alateemat. Tämän jälkeen puheenjohtaja antoi puheenvuoron 
eurooppalaisten kansalaispaneelien edustajille, minkä jälkeen kaikilla muilla halukkailla työryhmän 
jäsenillä oli mahdollisuus käyttää puheenvuoro. 

 
2. Keskustelu 

Keskustelun aluksi asiaa käsittelevän eurooppalaisen kansalaispaneelin (paneeli 3) edustajat 
kertoivat, että ensimmäinen kokous oli ollut luonteeltaan alustava mutta näytti jo siltä, että 
erinäisillä aloilla, kuten uusiutuvan energian edistämisessä ja energiankulutuksen vähentämisessä, 
vallitsi jonkinasteinen yhteisymmärrys. Jaettiin myös muita ideoita, kuten lentojen vähentäminen 
ja keskittyminen suurnopeusratayhteyksiin. 
 
Työryhmän jäsenten välisessä keskustelussa tuotiin esiin monia eri aiheita: 
 
 Terminologia on ymmärrettävä täysin, kun puhutaan ”uusiutuvasta energiasta” sekä 

”primääri- ja sekundäärienergiasta”. 

 Tilanne on kiireellinen, ja on tarpeen käsitellä energiansäästöjä ja kannustaa innovointia 

lyhyellä aikavälillä. 

 On tarpeen turvata oikeudenmukainen siirtymä siten, että työmarkkinaosapuolet otetaan 

täysimääräisesti mukaan ja että sosiaalisen suojelun järjestelmillä ja julkisilla palveluilla on 

keskeinen rooli. 

 EU:n on oltava edelläkävijä COP26-kokouksessa ja näytettävä yleisemminkin esimerkkiä. 

 On syytä tarkastella sekä uhkia että mahdollisuuksia kaikilla aloilla, esimerkiksi 

maatalousalalla. 

 Jotkut totesivat, että ydinenergia on puhdasta ja että edullinen energia on elintärkeää 

teollisuuden kehitykselle ja tekniselle innovoinnille. 

 Energian ja resurssien säästöjä on tarkasteltava laaja-alaisesti. 

 Yleisemmin on tärkeää käsitellä kiertotaloutta, materiaalien uudelleenkäyttöä, 

kestämättömästä kulutuksesta johtuvia ympäristöpaineita ja laitteiden nopean vanhenemisen 

ongelmaa. 

 On aiheellista keskittyä kestävyyteen, myös liiketoimintamallina, ja estää viherpesua. 

 On tiedostettava ilmastonmuutoksen sekä tässä yhteydessä toteutettujen toimenpiteiden 

vaikutukset tiettyihin alueisiin, yhteisöihin ja haavoittuvassa asemassa oleviin kansalaisiin. 



 

2 
 

Tässä yhteydessä tasa-arvolla on ratkaiseva merkitys (laadukkaiden työpaikkojen luominen ja 

työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen uusissa arvoketjuissa, työllisyys, sosiaalisen 

polkumyynnin torjunta). Myös sukupuolinäkökulma on tärkeä. 

 Sopeutumistoimien olisi kuljettava käsi kädessä hillitsemistoimien kanssa. 

 Maaseudulla ei useinkaan ole saatavilla liikenteen ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja, vaan 

siellä on käytettävä autoa työmatkoilla tai vaikka lääkärikäyntiä varten. 

 Saastumisen ja saasteiden käsittelyn yhteydessä mainittiin erityisesti myös veden laatu. 

 Tavoitteena on oltava sosiaalisesti kestävä ilmastonsuojelu. 

 Kansalaisilla on oltava mahdollisuus päästä luontoon, mahdollisesti ”oikeus luontoon”, mutta 

se ei saa johtaa liialliseen ja kestämättömään matkailuun. 

 Vihreä ja digitaalinen siirtymä ja etenkin tietotekniikka-ala, innovaatiot ja kestävän 

infrastruktuurin rakentaminen ovat tärkeitä (ilmastonmuutoksen vaikutusten torjumiseksi) ja 

lisäksi on tärkeää lisätä investointeja teknologian kehitykseen. 

 Kunkin alueen erityispiirteet kaikkine mahdollisuuksineen ja rajoitteineen olisi pidettävä 

mielessä. 

 On tiedostettava, että toisinaan asiantuntijat ovat olleet väärässä ja että kaikkien 

toimenpiteiden on oltava tasapainossa. 

 On siirryttävä markkinoinnin näkökulmasta siihen, mikä on tärkeää, ja kehitettävä kestäviä 

liiketoimintamalleja. 

 On hyvä keskittyä laajalti viestintään ja hälventää uusien ideoiden pelkoa. 

 Nykyistä energian tukijärjestelmää sekä terveellisten ja ympäristöystävällisten tuotteiden alv-

järjestelmiä on tarkasteltava kriittisesti ja varmistettava oikeudenmukainen ja kestävä 

järjestelmä. 

 Koulutus on tärkeää, ja lisäksi tarvitaan todellisia seurauksia ja rangaistuksia ympäristöä 

vahingoittaville. Biodiversiteetin suojelua on edistettävä ja ympäristötuho on määriteltävä 

rikokseksi. 

 Tarvitaan toimenpiteitä ja varoja, joilla helpotetaan oikeudenmukaista siirtymää vihreämpään 

politiikkaan, jossa otetaan huomioon myös sosiaaliset ehdot. 

 
Työryhmän tuloksiin liittyvistä jäsenten odotuksista mainittiin seuraavat seikat: 
 
 Kansalaisia on kuunneltava tarkasti tässä prosessissa ja otettava huomioon ideoiden 

sovellettavuus ja niiden vaikutus ihmisiin ja yhteiskuntaan. 

 On esitettävä selkeästi, mitä voidaan saavuttaa eri tasoilla: Euroopan tasolla sekä 

kansallisella ja paikallisella tasolla. 

 Kaikilla tasoilla tarvitaan selkeitä sitoumuksia kaikilta asiaan osallistuvilta (kansainvälisiltä) 

organisaatioilta. 

 On tunnustettava viime vuosina aikaan saatu edistys mutta asetettava tavoitteita 

tulevaisuutta varten. 

 Toivottiin, että työryhmä saisi aikaan selkeitä suosituksia, myös hyvin käytännöllisiä ja 

helposti toteutettavissa olevia suosituksia. 

 On varmistettava perusteellinen pohdinta, eikä pidä kiirehtiä lainsäädäntöä eikä konferenssin 

päätelmiä. 

 Korostettiin tarvetta tehdä konkreettisia ja käytännöllisiä ehdotuksia. 

 Työryhmän työtä on jäsenneltävä ja varmistettava, että jäsenille tiedotetaan asianmukaisesti. 

 Työryhmä tarvitsee konkreettisia tuloksia voidakseen antaa kannanottonsa täysistunnolle. 

 Digitaalisen alustan kautta toimitettuja kannanottoja ei pitäisi luokitella. 

 Työryhmän työn tulokset olisi esitettävä kirjallisesti. 
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3. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 

 
Kokouksen päätteeksi puheenjohtaja kiitti kaikkia jäseniä näiden panoksesta ja korosti, että jo nyt 
nähdään joitakin toistuvasti esiin nousevia kysymyksiä. Ajatus, että on toimittava pian, vaikuttaa 
saavan laajaa kannatusta. On myös selvää, että kaikkien toimenpiteiden on oltava sosiaalisesti 
hyväksyttäviä. Edistyksen aikaansaamiseksi tarvitaan valistusta ja innovointia ja on hyödynnettävä 
kaikkea saatavilla olevaa tietoa ja tiedettä. 
 
Puheenjohtaja vakuutti jäsenille, että työryhmän seuraava kokous olisi jäsennellympi ja 
pohjautuisi tausta-asiakirjoihin ja eurooppalaisten kansalaispaneelien kannanottoihin sekä 
väliraportteihin ja että jäseniä pyydetään asettamaan seuraavassa kokouksessa käsiteltävät aiheet 
tärkeysjärjestykseen. Puheenjohtaja ilmoitti, että työryhmän seuraava kokous pidetään joulukuun 
täysistunnon aikana, ja päätti kokouksen. 
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LIITE II Luettelo ilmastonmuutosta ja ympäristöä käsittelevän työryhmän jäsenistä 
 

Puheenjohtaja:  Anna PASKOVÁ  (Neuvosto)  

    

  Etunimi Sukunimi Organisaatio 

        

 Pieyre-
Alexandre  

ANGLADE Kansalliset parlamentit 

 Muhterem ARAS Alueiden komitea 
 Alexandra  ATTALIDES Kansalliset parlamentit 
 Claudia BANU Kansalliset parlamentit 
 Hildegard BENTELE Euroopan parlamentti 
 Pascal BOLO Työmarkkinaosapuolet 

 Manuela  BORA 
Paikallinen/alueellinen 

edustaja 

 Maria CINQUE 
Eurooppalaiset 

kansalaispaneelit 
 Esther DE LANGE Euroopan parlamentti 

 Sándor DÉNESI 
Eurooppalaiset 

kansalaispaneelit 
 Herbert DORFMANN Euroopan parlamentti 
 Eleonora EVI Euroopan parlamentti 
 Claudia GAMON Euroopan parlamentti 
 Olgierd  GEBLEWICZ Alueiden komitea 
 Leonore  GEWESSLER Neuvosto 

 Adam  
GUIBOURGÉ-
CZETWERTYŃSKI  

Neuvosto 

 Elisabeth  
GUIGOU 

Kansalliset 
kansalaispaneelit/tapahtumat 

 Valentina GUTKAS 
Kansalliset 

kansalaispaneelit/tapahtumat 
 Patrizia  HEIDEGGER Kansalaisyhteiskunta 

 Dorin HELL 
Eurooppalaiset 

kansalaispaneelit 

 Reiner Gerd HOFFMANN 
Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitea 
 Birgit  HONÉ Kansalliset parlamentit 
 Laura HUHTASAARI Euroopan parlamentti 
 Jens  JOEL Kansalliset parlamentit 
 Hajnalka  JUHÁSZ Kansalliset parlamentit 

 Thilde KARLSSON 
Eurooppalaiset 

kansalaispaneelit 
 Bojan  KEKEC Kansalliset parlamentit 

 Alban LAVAUD 
Eurooppalaiset 

kansalaispaneelit 

 Cillian  LOHAN 
Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitea 
 Jani  MÄKELÄ Kansalliset parlamentit 
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 Éva MÉSZÁROS 
Eurooppalaiset 

kansalaispaneelit 

 Haus MOLLENHAUER 
Eurooppalaiset 

kansalaispaneelit 
 Anna  PASKOVÁ Neuvosto 
 Marko  PAVIĆ Kansalliset parlamentit 

 Rossella PELLARIN 
Eurooppalaiset 

kansalaispaneelit 
 Zita  PLEŠTINSKÁ Kansalliset parlamentit 

 Augusts REDOVIČS 
Eurooppalaiset 

kansalaispaneelit 

 Caterina RENDE DOMINIS 
Kansalliset 

kansalaispaneelit/tapahtumat 
 María Eugenia RODRÍGUEZ PALOP Euroopan parlamentti 
 Hélène  RYCKMANS Kansalliset parlamentit 
 Andreas SCHIEDER Euroopan parlamentti 
 Jitka  SEITLOVÁ Kansalliset parlamentit 

 Virginijus SINKEVICIUS Euroopan komissio 

 Livia SPERA Työmarkkinaosapuolet 
 Beata SZYDŁO Euroopan parlamentti 
 Vera TAX Euroopan parlamentti 
 Nils TORVALDS Euroopan parlamentti 
 László TRÓCSÁNYI Euroopan parlamentti 

 Juliane UNBEREIT 
Eurooppalaiset 

kansalaispaneelit 

 Adina VALEAN Euroopan komissio 

 Judit VARGA Neuvosto 
 Miltiadis  VARVITSIOTIS Neuvosto 
 Ana Paula  ZACARIAS Neuvosto 

    

    
 


