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LUONNOS YHTEENVEDOKSI 

Ilmastonmuutosta ja ympäristöä käsittelevä työryhmä, puheenjohtajana Anna Pasková, 

neuvosto/Tšekki 

Perjantai 1. huhtikuuta 2022 klo 17.00–19.00 

 

Työryhmä kokoontui virtuaalisesti saattaakseen päätökseen keskustelut ehdotusluonnoksista 

konferenssin täysistunnolle. Aiheina olivat klusteri II: ilmastonmuutos, energia ja liikenne; klusteri III: 

kestävä kulutus, pakkaaminen ja tuotanto sekä klusteri IV: tiedotus, tietoisuus, vuoropuhelu ja 

elämäntapa.  

 

1. Puheenjohtajan ja tiedottajan avauspuheenvuorot  

 

Sekä puheenjohtaja että tiedottaja kiittivät jäseniä tähänastisesta työstä. Puheenjohtaja selitti, että 

työssä keskitytään jäljellä oleviin osa-alueisiin. 

 

2. Keskustelu 

 

Komission jäsen Wojciechowski osallistui kokoukseen ja esitteli, miten yhteisen maatalouspolitiikan 

(YMP) uudistuksella voidaan edistää kansalaisten suositusten noudattamista muun muassa 

edistämällä kestävyyttä ympäristön, yhteiskunnan ja talouden näkökulmasta sekä tukemalla toimia 

ilmastonmuutoksen torjumiseksi, luonnonvarojen säilyttämiseksi ja biologisen monimuotoisuuden 

palauttamiseksi, jolloin se muodostaa tärkeän pilarin Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa. 

Komission jäsen korosti useita YMP:n toimenpiteitä, joilla pyritään siirtymään vihreämpään ja 

kestävämpään maatalouteen, kuten ekojärjestelmät ja viljelijöiden tukeminen toimeentulon 

tukemiseksi ja kukoistavien maaseutualueiden varmistamiseksi. Komission jäsen painotti myös, että 

Ukrainan sota ja pandemia olivat korostaneet elintarviketurvan ratkaisevaa merkitystä, ja muistutti 

23. maaliskuuta annetusta komission äskettäisestä tiedonannosta, jossa esitetään joukko toimia 

elintarviketurvan turvaamiseksi.  

 

Tavoite 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  

 

Keskustelu aloitettiin tavoitteen 3 toimenpiteestä 9 ja siinä käsiteltiin seuraavia seikkoja ja ehdotuksia: 
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➢ Tekstiin ehdotettiin muun muassa seuraavia lisäyksiä: taloudellinen tuki hiilidioksidin 

suodattimille, veropetosten torjuntatoimet siirtymäkauden jälkeen, tappioiden ja vahinkojen 

korvaaminen ja saarialueet.  

➢ Keskusteluissa keskityttiin toimenpiteisiin, jotka liittyvät energian varastointiin ja 

ilmastoystävällisiin teknologioihin ja innovaatioihin.  

➢ Keskustelussa käsiteltiin tarvetta olla enää tukematta fossiilisia polttoaineita ja olla 

myöntämättä rahoitusta perinteiselle kaasuinfrastruktuurille. Vaikka yleisesti oltiin yhtä 

mieltä tarpeesta siirtyä kohti kestävämpiä energialähteitä, jäsenet korostivat myös, että 

nykyinen geopoliittinen tilanne korostaa energiavarmuuden tarvetta ja että asteittainen 

käytöstä poistaminen on pitkän aikavälin tavoite mutta siirtymäkautta tarvitaan. 

 

Tavoite 4: Korkealaatuisen, nykyaikaisen ja turvallisen infrastruktuurin tarjoaminen ja yhteyksien 

varmistaminen, myös maaseutualueilla, erityisesti julkisen liikenteen avulla 

 

Keskustelussa käsiteltiin seuraavia seikkoja ja ehdotuksia: 

➢ Tekstiin ehdotettiin muun muassa seuraavia lisäyksiä: vihreä infrastruktuuri, saarialueet, 

erityisesti maaseutualueet, turvallisuus, kaikki pyöräilyinfrastruktuurit, uskottavien 

vaihtoehtojen tarve, yhteys tuloihin. 

➢ Tavoitteen muotoilusta päästiin yleiseen yhteisymmärrykseen, ja keskusteluissa keskityttiin 

erityisesti siihen, että infrastruktuurin on oltava ympäristöystävällinen, sekä saarivaltioiden 

ja/tai syrjäisten alueiden erityisolosuhteisiin. 

➢ Lyhyiden lentojen rajoittamisesta käydyissä keskusteluissa nostettiin esiin tiettyjen alueiden 

käytännön vaikeuksia ja muita ongelmia, mikä johti mahdolliseen kompromissiin, jossa 

lyhyiden lentojen rajoittaminen kytketään uskottaviin vaihtoehtoihin ja rautatieverkon 

parantamista koskevaan suositukseen.  

➢ Lisäksi tuotiin esiin tarve ottaa huomioon sosiaaliset ja oikeudenmukaiset näkökohdat eli 

päästöttömään liikkuvuuteen siirtymisen tuet ja kannustimet. 

 

Tavoite 5: Parannetaan materiaalien käyttöä ja hallintaa EU:ssa, jotta siitä tulisi itsenäisempi, 

kiertotalouteen perustuva ja vähemmän haavoittuva. Paremmat ja kestävämmät EU:n tuotteet ja 

tuotanto sekä kiertotalouden edistäminen: tuotteet, jotka täyttävät EU:n yhteiset ympäristönormit 

(kestävät pidempään, helpompi käyttää uudelleen, korjata ja kierrättää) 

 

Keskustelussa käsiteltiin seuraavia seikkoja ja ehdotuksia: 

➢ Tekstiin ehdotettiin muun muassa seuraavia lisäyksiä: vihreä vety, QR-koodi, tiukemmat 

standardit, vähemmän riippuvuutta, EU:n markkinoille saatettavat tuotteet, digitaalinen 

tuotepassi, elintarvikejätteen välttäminen, EU:n kestävä tekstiilistrategia.  

➢ Ehdotettiin, että standardeja koskevasta toimenpiteestä tehtäisiin täsmällisempi ja tiukempi 

suhteessa tuotantostandardeihin ja että se kattaisi erityisesti tuontituotteet. 

➢ Eräs jäsen totesi, että maailmanlaajuisten toimitusketjujen tarkistamista koskevassa 

toimenpiteessä olisi mainittava maatalous, mutta sitä ei pitäisi kuitenkaan rajoittaa siihen.  

➢ Jätteitä koskevan toimenpiteen osalta ehdotettiin selkeämpää sanamuotoa siitä, miten 

jätteen syntymistä voidaan ensi sijassa välttää asettamalla parempia jätteen syntymisen 



 

3 

 

ehkäisemistä ja uudelleenkäyttöä/kierrätystä koskevia tavoitteita. Ehdotus jätteisiin liittyvien 

toimenpiteiden yhdistämisestä sai hyvän vastaanoton.  

➢ Panttipalautusjärjestelmien osalta ehdotettiin kehittyneitä standardeja päällyksille.  

➢ Esille tuotiin oikeus korjaukseen vanhenemisen torjumiseksi, ja korostettiin, että on tärkeää, 

että varaosat ovat saatavilla pidempään.  

➢ Uusioraaka-aineiden markkinoita koskeva sanamuoto muotoiltiin uudelleen, jotta voidaan 

luoda todelliset markkinat ja antaa säännöksiä tuotteiden uusiomateriaalin määrästä.  

➢ Muotituotteita koskevan toimenpiteen osalta ehdotettiin, että viitattaisiin kestäviä tekstiilejä 

koskevaan EU:n strategiaan.  

 

Tavoite 6: Edistetään ympäristöä, ilmastonmuutosta, energiankäyttöä ja kestävyyttä koskevaa 

tietämystä, tietoisuutta ja vuoropuhelua 

 

Keskustelussa käsiteltiin seuraavia seikkoja ja ehdotuksia: 

➢ Tekstiin ehdotettiin muun muassa seuraavia lisäyksiä: koulutus, interaktiivisuus, elinikäinen 

oppiminen, kestävyysosaaminen. 

➢ Tuotiin esiin, että eurooppalaisen kansalaispaneelin alkuperäisessä suosituksessa puhuttiin 

interaktiivisesta faktantarkistusfoorumista, ja jäsenet olivat yhtä mieltä siitä, että tämä olisi 

lisättävä.  

➢ Jotkut jäsenet korostivat, että koulutus- ja opetusmateriaaliin liittyvissä toimenpiteissä olisi 

otettava huomioon elinikäinen oppiminen sekä uudelleenkoulutuksen ja tieteellisen 

tutkimuksen tarve.  

➢ Kun keskusteltiin toimenpiteestä, joka liittyi EU:n roolin ja toiminnan vahvistamiseen 

ympäristö- ja koulutusalalla, yksi jäsen muistutti kansallisesta toimivallasta näillä aloilla.  

➢ Kasvipohjaisten ruokavalioiden yhteydessä kansalaiset ehdottivat, että löydettäisiin 

tasapaino, jolla pyritään synergiaan terveyttä käsittelevän työryhmän vastaavien 

toimenpiteiden kanssa.  

➢ Toiset korostivat, että on tärkeää siirtää maatalousmaan käyttöä eläinten ruokkimisesta kohti 

EU:n omavaraisuuden lisäämistä elintarviketuotannossa.  

  

3. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 

 
Puheenjohtaja ja tiedottaja päättivät kokouksen toteamalla, että toinen ehdotusluonnos jaettaisiin 

maanantaina, ja muistuttivat jäsenille, että työryhmän viimeinen kokous pidetään 7. huhtikuuta. 

 


