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LUONNOS ILMASTONMUUTOSTA JA YMPÄRISTÖÄ  

KÄSITTELEVÄN TYÖRYHMÄN VIIDENNEN KOKOUKSEN YHTEENVEDOKSI 

Perjantai 11. maaliskuuta 2022 klo 9.00–11.00 

 

1) Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 

Puheenjohtaja Anna Pasková tuomitsi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, ja kokouksessa 

pidettiin hiljainen hetki.  

 

Pasková esitteli useita kriisin yhteydessä huomioon otettavia keskeisiä tekijöitä:  

– yhä suurempi tarve irtautua hiilestä ja vähentää EU:n riippuvuutta Venäjältä tuotavasta 

öljystä ja kaasusta (eli keskitytään enemmän jo aiemmin vihreän kehityksen ohjelmaan 

sisällytettyyn turvallisuuskomponenttiin)  

– yhteisvastuu tasapuolisuuteen liittyvien haasteiden ja energian hintojen osalta 

(oikeudenmukainen siirtymä tarkoittaa myös solidaarista siirtymää) 

– väärät tiedot ovat haaste 

– maan ja luonnon suojelu, sillä ne ovat strategisia resursseja (maatalous, ympäristö, kestävä 

talous ja kiertotalous) 

– EU:n arvoihin kuuluvat vahvat yhteiskunnat sekä avoin ja osallistava lähestymistapa 

 

Puheenjohtaja antoi tietoa seuraavista vaiheista:  

– Sihteeristö laatii suositusluonnosten pohjalta ehdotukset (jotka perustuvat kolmelta taholta 

saatuun panokseen eli eurooppalaisten kansalaispaneelien ja kansallisten paneelien 

suosituksiin, ajatustenvaihtoon digitaalisella foorumilla sekä täysistuntokeskusteluihin ja 

työryhmien keskusteluihin). 

– Ehdotukset käännetään kaikille kielille ja lähetetään ryhmälle seuraavalla viikolla. 

– Ryhmän jäsenten on tämän jälkeen lähetettävä kirjalliset kommentit ennen työryhmän 

kuudetta kokousta. 

– Työryhmän keskustelujen välitulokset esitellään konferenssin seuraavassa täysistunnossa 

25.–26. maaliskuuta. 

– Puheenjohtaja kehotti osallistujia koordinoimaan kantoja konferenssin eri rakenteissa ja 

määrittämään yhteisymmärrykseen perustuvia ehdotuksia. 

 

Eurooppalaisen kansalaispaneelin tiedottaja Hell korosti, että Ukrainan tapahtumat vievät 

kaiken huomion mutta maapallon suojelu edellyttää edelleen kiireellisiä toimia ja että näin 

ollen ryhmän olisi pyrittävä edistämään ilmasto- ja ympäristöalan suosituksia ja tavoitteita yhtä 

tarmokkaasti kuin tähän mennessä. 

 

2) Keskustelu 

Keskustelut jäsentyivät seuraavien teemojen ympärille:  

i) ilmastonmuutos, energia ja liikenne  
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ii) maatalous, elintarviketuotanto, biologinen monimuotoisuus, ekosysteemit, saastuminen  

iii) kestävä kulutus, pakkaaminen ja tuotanto  

iv) tiedotus, tietoisuus ja vuoropuhelu  

 

Tärkeimmät esiin tuodut aihekohtaiset kysymykset: 

 

1. Ilmastonmuutos, energia ja liikenne 

 

– Toimitusvarmuuden varmistamisesta ja EU:n energiariippuvuuden vähentämisestä on tullut 

entistäkin tärkeämpää nykyisessä asiayhteydessä (enemmän huomiota uusiutuviin 

energialähteisiin ja energiansäästöihin; investoinnit uusiutuviin ja siirtymäkauden 

energialähteisiin liittyvään infrastruktuuriin; lisätään tukea tutkimukselle ja innovoinnille; 

tarve mukauttaa ja nopeuttaa suunnittelulainsäädäntöä -menettelyjä ja perustaa EU:n 

energiaunioni; kestävän liikkuvuuden ja julkisen liikenteen nykyaikaistamisen tukeminen; 

tarve tarkastella kaikkien EU:n ulkopuolisten energiantoimittajien geopoliittisia vaikutuksia, 

sillä monilla niistä on ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyviä ongelmia). 

– Sitoudutaan edelleen kunnianhimoisiin maailmanlaajuisiin ilmastotavoitteisiin 

(vuosiksi 2030 ja 2050) ja laajempiin Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin ja 

nopeutetaan vihreää siirtymää, vaikka tässä on otettava huomioon (ja asetettava vaakakuppiin) 

lyhyellä aikavälillä tarvittavat toimenpiteet pulan välittämiseksi ja yhteiskunnan hyvinvoinnin 

varmistamiseksi.  

– Jotkut osallistujat kannattavat siirtymään sovellettavien määräaikojen tarkistamista tai 

siirtymäkauden energialähteiden laajempaa ja puhtaampaa käyttöä tarvittaessa käyttäen 

lieventäviä teknologioita, kuten hiilidioksidisuodattimia ja hiilidioksidin varastointia, uusia 

LNG-terminaaleja, vihreää vetyä tai EU:n omien resurssien louhimista, kun taas toiset 

osallistujat toteavat, että kriisi ei saa merkitä menneisyyteen palaamista; lisäksi huomautettiin, 

että maakaasu on tärkeä lannoitetuotannossa.  

– On vahva tunne siitä, että kaikki tarvittavat ja mahdolliset toimenpiteet on toteutettava 

pikaisesti, ja tietoisuus siitä, että infrastruktuuri-investointeihin ja korvauksiin liittyvät 

rahoitustarpeet lisääntyvät huomattavasti. 

– Kansallisten olosuhteiden ja energialähteiden yhdistelmien erot olisi otettava huomioon; 

myös muut kansalliset olosuhteet olisi otettava huomioon (esimerkiksi lähtökohdat, 

maantieteellinen sijainti, syrjäisten alueiden yhteyksien tarve, ostovoima). 

– Euroopan komission uusi energia-alan tiedonanto (REPowerEU) olisi otettava huomioon. 

– Asialistalla korkeammalla ovat nyt kohtuuhintaisuuskysymykset, etenkin uusiutuvien 

energialähteiden kohtuuhintaisuus, sekä laajemmat sosiaaliset näkökohdat (kansalaisten ja 

työntekijöiden tukeminen; oikeudenmukaisemmat verotusjärjestelmät oikeudenmukaisen 

siirtymän rahoittamiseksi; Euroopan vihreän kehityksen ohjelman varojen ja 

energiaköyhyyteen liittyvien toimien ennakkorahoitus). 

– Ukrainan sota osoittaa vaihtoehtoisista tai väliaikaisista energiantuotannon lähteistä, kuten 

ydinenergian käytöstä, luopumisen vaarat sekä mahdolliset riskit, kun ydinvoimalasta tulee 

kohde. 
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2. Maatalous, elintarviketuotanto, biologinen monimuotoisuus, ekosysteemit, 

saastuminen 

 

– On tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin, joilla torjutaan liiallista tehoviljelyä ja -tuotantoa (jonka 

maahan, ilmastoon ja ympäristöön liittyvät kustannukset ovat korkeat), ja laatia selkeät 

määritelmät käsitteille; maataloudessa on sovellettava kiertotalouden periaatteita. 

– Luonnonmukaisille ja kestäville viljelykäytännöille annettavaa tukea on vahvistettava 

(kotimaisen tuotannon edistäminen asianmukaisin hinnoin), vaikkakin jo nykyään 

luomuviljelijät saavat enemmän tukea kuin perinteiset viljelijät. 

– On tuettava tutkimusta sellaisten torjunta-aineiden kehittämiseksi, jotka ovat kestävämpiä, 

vähemmän saastuttavia ja ympäristölle vähemmän haitallisia. 

– Monet energiaan liittyvistä kysymyksistä koskevat myös maataloutta, ja Ukrainan sota johtaa 

maailmanmarkkinoiden tarjontasokkiin.  

– Elintarvikkeiden, eläinten rehujen, energian ja lannoitteiden omavaraisuus ja 

kohtuuhintainen toimitusvarmuus nivoutuvat toisiinsa, ja niiden olisi oltava alan keskeisenä 

tavoitteena (esimerkiksi jotta voidaan puuttua sodan vaikutukseen tuotantoon ja hintoihin ja 

vähentää EU:n suurta riippuvuutta muusta maailmasta; vertikaalinen viljely ja 

kaupunkipuutarhat).  

– YMP:tä on uudistettava kestävyyden mutta myös toimitusvarmuuden tukemiseksi (vältetään 

pulaa); lisäksi on tarpeen ottaa huomioon sekä lyhyen aikavälin lieventävät toimenpiteet että 

pitkän aikavälin kestävyystavoitteet esimerkiksi reserveistä keskusteltaessa. 

– Mainittiin myös kulttuuriin liittyviä näkökohtia, kuten liikakulutus, globalisaatio ja 

ruokasuhteen häiriintyminen. 

– Tutkimusta ja innovointia on tarpeen vahvistaa. 

– Keskitytään kestävyyden ja tuottavuuden yhdistelmään; vältetään tuotannon ulkoistaminen 

kansainvälisille kilpailijoille, joiden toiminta ei ole yhtä kestävää.  

– Uudelleenmetsitystä koskevan suosituksen olisi oltava näkyvämpi (lainsäädäntö, joka 

velvoittaa yritykset uudelleenmetsittämään alueita). 

– Viljelijöitä koulutetaan kestävämpään maatalouteen; luodaan vihreitä työpaikkoja. 

– Käsitellään sosiaalisia näkökohtia: sosiaalinen polkumyynti ja siirtyminen parempiin 

työpaikkoihin alan kestävyyden parantamiseksi, korkeiden hintojen välttäminen. 

– Lisätään koulujen tiedotus- ja valistustoimia ja toteutetaan laajoja tiedotuskampanjoita 

terveellisestä ruoasta ja tuotannosta. 

– Toteutetaan tiukempia toimenpiteitä mehiläisten suojelemiseksi. 

 

3. Kestävä kulutus, tuotanto 

 

– Euroopan tasolla tehdään jo paljon, mutta tuloksia voidaan vielä parantaa huomattavasti.  

– Vahvistetaan EU:n tilannetta yleisesti parantamalla tuotanto- ja kulutusmalleja ja 

korjaukseen keskittyviä palveluja; toteutetaan käyttäytymiseen vaikuttavia toimenpiteitä ja 

parannetaan infrastruktuuria. 

– Kiertotalous saadaan toimimaan moitteettomasti (korjaaminen ja uudelleenkäyttö 

mieluummin kuin kierrätys; kestävämmät tuotteet). 
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– Pannaan täytäntöön uusi kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma (korjaamisoikeus, 

pidemmät saatavilla olevat ja yhteensopivat varaosat, takuut). 

– Toteutetaan ekologista suunnittelua koskevia toimenpiteitä (tuotteiden suunnittelu siten, että 

ne on helpompi korjata). 

– Kuluttajat pyytävät lisätietoja, mahdollisuutta ottaa käyttöön yhtenäiset merkinnät tai 

ekopisteytys tai digitaalinen tuotepassi, jossa kerrotaan tuotteiden elinkaaresta, 

korjaamismahdollisuudesta jne. Eurooppalaisilla yrityksillä on kuitenkin oltava tasapuoliset 

kilpailuedellytykset tuontituotteiden kanssa, eivätkä korkeat standardit saa johtaa 

protektionismiin.  

– Uusioraaka-aineet palautetaan kierrätyksen kautta markkinoille ja tuotannon elinkaareen. 

– Noudatetaan sosiaalista ehdollisuutta (EU:n ja kaikkien jäsenvaltioiden olisi rahoitettava 

toimia ja kampanjoita kestävän kulutuksen edistämiseksi esimerkiksi julkisissa hankinnoissa 

sekä sisällytettävä työehtojen noudattamista koskevia vaatimuksia myös muille aloille, kuten 

hankinta- ja kauppapolitiikkaan). 

 

4. Tiedotus, tietoisuus ja vuoropuhelu 

– Lisätään tietojen saatavuutta, avoimuutta ja luotettavuutta (EU:n on perustettava erityinen 

tiedotussivusto tutkimuksista tietoisuuden lisäämiseksi). 

– Koulutus on keskeinen väline kaikkien suositusten täytäntöönpanossa (jotta kansalaiset 

voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä). 

– Opetukseen ja koulutukseen sisällytetään ympäristönäkökohtia (painopisteenä lapset, 

esimerkiksi koulujen opetussuunnitelmissa). 

– EU:ssa tuotettujen tuotteiden ja EU:n ulkopuolelta tuotujen tuotteiden välillä on vallittava 

reilu kilpailu. 

 

3) Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia heidän panoksestaan ja mainitsi, että seuraava kokous pidetään 

maaliskuun II täysistunnon aikana 25. maaliskuuta 2022. 

 

 

 


