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LUONNOS YHTEENVEDOKSI 

Ilmastonmuutosta ja ympäristöä käsittelevä työryhmä, puheenjohtajana Anna Pasková, 

neuvosto/Tšekki 

Torstai 7. huhtikuuta 2022 klo 18.00–21.00 

 

1. Puheenjohtajan ja tiedottajan avauspuheenvuorot  

Puheenjohtaja selitti, että tämä kokous on työryhmän viimeinen kokous ja että kokouksen 

tarkoituksena on viimeistellä ehdotusluonnokset täysistuntoa varten. Hän korosti, että edistystä on 

tapahtunut paljon mutta että viimeisistä avoinna olevista kysymyksistä on keskusteltava. Keskustelun 

aikana kaikki ehdotukset käsiteltiin erikseen käänteisessä järjestyksessä.  

 

2. Keskustelu 

 

TAVOITE 1: 

Turvallinen, kestävä, oikeudenmukainen, ilmastovastuullinen ja kohtuuhintainen elintarvikkeiden 

tuotanto, jossa noudatetaan kestävyysperiaatteita ja suojellaan ympäristöä, biologista 

monimuotoisuutta ja ekosysteemejä ja samalla varmistetaan ruokaturva: 

Tavoitteen 1 osalta tuotiin esiin tarve korostaa vihreää ja sinistä taloutta, ja toimenpidettä 1 

muutettiin siten, että sana ”korkea” poistetaan ilmaisusta ”korkean tuottavuuden takaaminen”. 

Lisäksi viljelijöiden koulutustarvetta laajennettiin kattamaan myös viljelijöiltä saatava koulutus. 

 

TAVOITE 2: 
Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu ja ennallistaminen sekä saastumisen 
poistaminen 
Tavoitteen 2 osalta keskusteluissa keskityttiin toimenpiteisiin 5 ja 7 ja sovittiin useista 

tekstimuutoksista. Metsittämistä koskevan toimenpiteen 5 osalta lisättiin kansallisten erityispiirteiden 

tunnustaminen, kun  

suositellaan sitovia kansallisia metsittämistavoitteita. Toimenpiteen 7 osalta esitettiin ja tuettiin useita 

ehdotuksia, jotka koskivat vesilähteiden suojelun parantamista sekä meriliikenteessä käytettävien 

polttoaineiden ja teknologian tutkimusta ja rahoitusta koskevan tekstin vahvistamista. 

 

TAVOITE 3: 

Euroopan energiaturvan parantaminen ja EU:n energiaomavaraisuuden vahvistaminen samalla kun 

varmistetaan oikeudenmukainen siirtymä ja tarjotaan eurooppalaisille riittävästi kohtuuhintaista ja 

kestävää energiaa. Torjutaan ilmastonmuutosta siten, että EU:lla on maailmanlaajuinen 

johtoasema kestävän energiapolitiikan alalla ja noudatetaan maailmanlaajuisia ilmastotavoitteita: 
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Yleisesti ottaen jäsenet kannattivat tavoitetta, ja tässä yhteydessä tuotiin esiin tarve saavuttaa 

energiariippumattomuus. Tämän tavoitteen mukaisen toimenpiteen 1 osalta vaadittiin osoittamaan, 

että tavoitteena oli toteuttaa vihreä siirtymä ja nopeuttaa sitä aina kun se on mahdollista. Lisäksi 

tuotiin esiin, että tämä olisi toteutettava ”erityisesti” investoimalla uusiutuvaan energiaan. 

Sähköverkkoa koskevan toimenpiteen 3 osalta jäsenet päättivät laajentaa sitä kattamaan verkon 

”kunnossapidon” ja ”muuntamisen”, jotta voidaan parantaa turvallisuutta ja siirtymistä uusiutuvaan 

energiaan.  

Uusiutuvia energiateknologioita koskevan toimenpiteen 5 osalta käytiin pitkä keskustelu  

vedyn roolista. Lopulta viittausta vedyn ”käyttöön” laajennettiin ”tuotantoon ja käyttöön”.  

Lisäksi korostettiin työntekijöiden ja työpaikkojen suojelun merkitystä ja ehdotettiin sen 

sisällyttämistä toimenpiteeseen 8. 

Fossiilisten polttoaineiden tukien asteittaista lopettamista koskevasta toimenpiteestä 10 keskusteltiin 

uudelleen, mutta loppujen lopuksi tekstiä ei muutettu. 

 

TAVOITE 4:  

Korkealaatuisen, nykyaikaisen, vihreän ja turvallisen infrastruktuurin tarjoaminen ja yhteyksien 

varmistaminen, myös maaseutualueilla, erityisesti kohtuuhintaisen julkisen liikenteen avulla: 

 

Tämän tavoitteen mukaiset nykyiset toimenpiteet saivat laajaa kannatusta. Jäsenet keskustelivat 

vaikeasti sähköistettävissä ajoneuvoissa käytettävistä teknologioista, ja tarve ottaa saarialueet 

mukaan nostettiin esiin tekstiin tehtävänä muutoksena. 

 

TAVOITE 5: 

Parannetaan materiaalien käyttöä ja hallintaa EU:ssa, jotta siitä tulisi enemmän kiertotalouteen 

perustuva ja omavaraisempi ja voitaisiin vähentää sen riippuvuutta. Rakennetaan kiertotalous 

edistämällä kestäviä EU:n tuotteita ja tuotantoa. Varmistetaan, että kaikki EU:n markkinoille 

saatetut tuotteet ovat EU:n yhteisten ympäristönormien mukaisia: 

 

Toimenpiteessä 6, jonka tavoitteena on tuotteiden käyttöä ja korjaamista koskeva tietofoorumi, 

keskusteltiin jonkin verran käytön käsitteestä ja päästiin yhteisymmärrykseen ”kestävän” tai 

”pitkäaikaisen” käytön lisäämisestä. Tässä korostetaan kuluttajajärjestöjen tuottaman tiedon 

merkitystä.  

Suunniteltua vanhenemista koskevassa toimenpiteessä 7 otettiin käyttöön eriytetympiä sanamuotoja, 

kuten varhainen ja ennenaikainen vanheneminen, sekä se, että varaosien on oltava kuluttajien 

saatavilla. Varaosien saatavuuden vähimmäiskestosta keskusteltiin, mutta useat jäsenet pitivät sitä 

mahdottomana tuotteiden moninaisuuden ja tuotteiden erilaisen käytön vuoksi.  

Uusioraaka-aineiden markkinoita koskevan toimenpiteen 8 osalta sovittiin tarpeesta viitata 

ensisijaisten raaka-aineiden älykkäämpään ja   

vähäisempään käyttöön. 

Ympäristön kannalta vahingollisten tuotteiden mainonnan rajoittamista koskevasta toimenpiteestä 12 

keskusteltiin, mutta loppujen lopuksi tekstiä ei muutettu.  
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TAVOITE 6: 

Edistetään ympäristöä, ilmastonmuutosta, energiankäyttöä ja kestävyyttä koskevaa tietämystä, 

tietoisuutta, koulutusta ja vuoropuhelua: 

Biologista monimuotoisuutta koskevan opetuksen pakollisuutta kouluissa koskevan toimenpiteen 6 ja 

koulutusta koskevan toimenpiteen 7 osalta todettiin, että tämä kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan ja 

että nykyisessä perussopimuksessa ei sallita koulujen opetussuunnitelmien määräämistä. Lisäksi 

todettiin, että tavoitteen 1 toimenpide 6 voitiin yhdistää tavoitteen 6 toimenpiteeseen 6. 

 

3. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 

 
Puheenjohtaja ja tiedottaja päättivät kokouksen ja puheenjohtaja muistutti jäseniä siitä, että 

ehdotuksista keskustellaan täysistunnossa lauantaina 9. huhtikuuta. 

 


