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LUONNOS YHTEENVEDOKSI 

Ilmastonmuutosta ja ympäristöä käsittelevä työryhmä, puheenjohtajana Anna Pasková, 

neuvosto/Tšekki 

Perjantai 25. maaliskuuta 2022 klo 9.00–11.30 ja 14.00–16.00 

 

1. Puheenjohtajan ja tiedottajan avauspuheenvuorot  

Puheenjohtaja kertoi, että kokousten tarkoituksena oli keskustella ensimmäisistä 

ehdotusluonnoksista. Luonnokset oli jaettu osallistujille, ja niitä olisi pidettävä keskustelun 

lähtökohtana. Ehdotukset olisi viimeisteltävä tämän päivän kokousten sekä työryhmän kahden 

myöhemmin pidettävän kokouksen aikana, jotta ne voidaan esitellä konferenssin täysistunnolle. 

Kanalaistiedottaja korosti, että työn oli edistyttävä ja työryhmän oli työskenneltävä keskittyneesti, 

jotta se saisi aikaan konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia ehdotuksia.  

 

2. Ehdotusluonnosten esittely ja käsittely, jotta ehdotusluonnokset voidaan esitellä täysistunnossa 

26. maaliskuuta 

Seuraavissa keskusteluissa useimpia ehdotuksia kannatettiin yleisesti, ja niiden kehittämiseksi 

edelleen esitettiin useita ehdotuksia. Kokouksissa keskusteltiin ehdotuksista 1 ja 2 sekä osittain 

ehdotuksesta 3. 

 

Ehdotus 1 – Turvallinen, kestävä, ilmastovastuullinen ja kohtuuhintainen elintarvikkeiden tuotanto, 
jossa noudatetaan kestävyysperiaatteita ja suojellaan ympäristöä, biologista monimuotoisuutta ja 
ekosysteemejä: 
 

Keskustelussa käsiteltiin seuraavia seikkoja ja ehdotuksia: 

➢ Tekstiin ehdotettiin muun muassa seuraavia lisäyksiä: oikeudenmukainen siirtymä, 

viljelijöiden kestävä toimeentulo, tarve varmistaa ruokaturva, ruoan kohtuuhintaisuus, 

viljelijöiden koulutus, innovointi, täsmäviljely, kestävämpi elintarviketuotanto, kalastus ja 

sininen talous, kannustimet luonnonmukaiselle tuotannolle, elintarvikejätteen vähentäminen. 

➢ Nykyinen geopoliittinen tilanne mainittiin useaan otteeseen erityisesti ruokaturvan 

varmistamiseen liittyen. 

➢ Useat puhujat korostivat, että on tärkeää siirtyä kestävämpään tuotantoon, kulutukseen ja 

viljelymenetelmiin.  

➢ Lisäksi painotettiin, että oli varmistettava viljelijöiden hyvät työolot ja toimeentulo. 

➢ Jäsenet keskustelivat siitä, miten kunnianhimoisesti torjunta-aineiden käyttöä olisi 

vähennettävä ja miten paljon luonnonmukaista tuotantoa olisi tuettava. Lisäksi keskusteltiin 

ekojärjestelmien käytöstä. 
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➢ Jäsenet olivat yksimielisiä siitä, että päästöjä ja ympäristövaikutuksia oli vähennettävä 

esimerkiksi tutkimuksen, innovoinnin ja koulutuksen avulla. 

➢ Useat jäsenet totesivat yleisesti, että tarvitaan oikeudenmukainen ja vihreä siirtymä. 

➢ Mainittiin kestävyys ja eläinten hyvinvointi lihantuotanto- ja eläinkuljetusalalla, ja todettiin, 
että jalostuksen ja ruokinnan välistä yhteyttä on vahvistettava. 

➢ Jäsenet eivät päässeet yksimielisyyteen paikallisten tuotteiden ostokiintiöiden 
vahvistamisesta suurille kansainvälisille supermarketeille, mutta he painottivat tarvetta tukea 
paikallisia tuotteita ja lyhyitä toimitusketjuja. 
 

Ehdotus 2 – Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu, kaikenlaisen saastumisen 
poistaminen: 
Keskustelussa käsiteltiin seuraavia seikkoja ja ehdotuksia: 

➢ Tekstiin ehdotettiin muun muassa seuraavia lisäyksiä: biologisen monimuotoisuuden ja 

maiseman ennallistaminen, tietoisuuden lisääminen saastumisesta, kuntien rooli, 

kaupunkimetsät, metsäpaloissa tuhoutuneet metsät, ympäristöystävällinen merenkulku, 

mikromuovisaasteen torjunta, vaarantamatta ruokaturvaa. 

➢ Jäsenet keskustelivat saastumisen poistamisesta ja totesivat, että vaikka on oltava realistisia, 

on myös toimittava kunnianhimoisesti ja pitkällä aikajänteellä pitäen mielessä jo asetetut 

tavoitteet. 

➢ Korostettiin, että yleisesti on tärkeää hoitaa suojelualueita paremmin ja suojella biologista 

monimuotoisuutta sekä ennallistaa se. Lisäksi mainittiin, että on tärkeää, ettei ruokaturvaa 

vaaranneta.  

➢ Useat jäsenet korostivat pölyttävien ja kotoperäisten hyönteisten merkitystä, ja totesivat, että 

tähän liittyvien voimassa olevien asetusten noudattamista olisi valvottava. 

➢ Useat jäsenet mainitsivat tuhoutuneiden metsien ja erityisesti metsäpaloissa tuhoutuneiden 

metsien uudelleenmetsityksen ja ilmaisivat sille kannatuksensa. 

 

Ehdotus 3 – Torjutaan ilmastonmuutosta ja parannetaan Euroopan energiaturvallisuutta ottaen 

huomioon geopoliittiset vaikutukset ja tarjotaan eurooppalaisille riittävästi kohtuuhintaista ja 

kestävää energiaa säilyttäen samalla maailmanlaajuinen johtoasema ja noudattaen 

maailmanlaajuisia ilmastonsuojelutavoitteita: 

 

Keskustelussa käsiteltiin seuraavia seikkoja ja ehdotuksia: 

➢ Tekstiin ehdotettiin muun muassa seuraavia lisäyksiä: lisää investointeja uusiutuvaan 

energiaan, varastointimenetelmät, varmistetaan oikeudenmukainen siirtymä, mukaan lukien 

ihmisoikeudet ja ekologiset näkökohdat. 

➢ Esitettiin ehdotus, että tavoitteessa ja toimenpiteissä erotettaisiin paremmin ilmastonmuutos 

ja energiaturvallisuus. 

➢ Useat jäsenet korostivat, että oli siirryttävä uusiutuviin energialähteisiin ja vähennettävä 

energiariippuvuuksia. 

➢ Yleisessä energiapolitiikassa olisi huomioitava geopoliittinen tilanne, ihmisoikeudet, 

ekologiset näkökohdat ja EU:n ulkopuolisissa maissa sijaitsevien energian toimittajien hyvä 

hallinto ja oikeusvaltioperiaate. 

➢ Työryhmä ei päässyt yksimielisyyteen ydinenergian harkitsemisesta energiasiirtymän aikana. 
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➢ Energiatehokkuuden ja energian kulutuksen vähentämisen tarpeellisuus, esimerkiksi 

parantamalla rakennusten eristystä. 

➢ Harkitaan vihreän vedyn käyttöä aloilla, joilla sähköistäminen on vaikeaa. 

➢ Etsitään ratkaisuja energian varastoinnin ongelmaan. 

 

3. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 

Puheenjohtaja kertoi, että ehdotusten päälinjat ja ehdotuksiin sisältyvät erityistoimet esiteltäisiin 

seuraavan päivän konferenssin täysistunnossa. Puheenjohtaja päätti kokouksen toteamalla, että 

työryhmän olisi vielä pidettävä lisää kokouksia, todennäköisesti 1. huhtikuuta. 

 
 


