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YHTEENVETO 
Ilmastonmuutosta ja ympäristöä käsittelevä työryhmä, puheenjohtajana Anna Pasková, 

neuvosto/Tšekki 
21. tammikuuta 2021 klo 16.00–18.00 (hybridimuodossa) 

 
1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ilmoittamalla, että työryhmän ensimmäisen kokouksen 

yhteenvetopöytäkirja on hyväksytty ja että sen pitäisi olla tällä hetkellä verkossa. Työryhmän seuraava 

kokous pidetään 11. maaliskuuta 2022. Kokouksessa keskustellaan tarkemmin siitä, miten suositukset 

voidaan muuntaa ehdotuksiksi. Työryhmä keskustelee ehdotuksista edelleen 25. maaliskuuta 2022, ja 

jatkossa voidaan järjestää ylimääräinen kokous.  

Esityslistan ensimmäinen kohta on eurooppalaiselta ja kansallisilta kansalaispaneeleilta saadut 

kansalaisten kertomukset. Sen jälkeen käydään neljä aihekohtaista keskustelua, jotka koskevat 

1) maataloutta, elintarviketuotantoa ja luonnon monimuotoisuutta, 2) energiaa, liikennettä ja 

ilmastonmuutosta, 3) kestävää kulutusta ja tuotantoa, 4) tiedotusta, tietoisuutta ja vuoropuhelua. 

2. Kansalaisten kertomus – eurooppalainen kansalaispaneeli ja kansalliset kansalaispaneelit  

Eurooppalaisen kansalaispaneelin edustaja: 

Natolinissa valmistelluista 64 ehdotuksesta 51 on valittu yli 70 prosentin kannatuksella. Niistä 34 liittyy 

ilmastonmuutokseen ja ympäristöön.  

Energia: Energiajärjestelmät olisi optimoitava sisällyttämällä hiilidioksidisuodattimet pakollisina 

nykyisiin hiilivoimaloihin ja hyödyntämällä parhaalla mahdollisella tavalla ympäristöystävällisten 

polttoaineiden, kuten vedyn ja biopolttoaineiden, tuotannon aiheuttamaa ylituotantoa.  

On löydettävä keinoja vähentää energiankulutusta ja motivoitava ihmisiä kuluttamaan vähemmän 

energiaa energian säästämistä koskevan bonusjärjestelmän avulla. Lisäksi on osoitettava varoja uusien 

vihreän energian tuotantotapojen kehittämiseen liittyvään tutkimukseen. Liikenteen alalla kansalaiset 

suosittelevat rautatiejärjestelmän yhdenmukaistamista koko EU:ssa, maaseutualueiden yhdistämistä 

ja julkisen liikenteen tekemistä kohtuuhintaiseksi ja turvalliseksi kaikille sekä siirtymistä 

henkilökohtaisesta liikkumisesta jaettuun liikkumiseen. Kestävän ja vastuullisen kulutuksen osalta 

rajoitetaan ympäristölle haitallisten tuotteiden mainontaa, kielletään kestämättömät pakkaukset ja 

tuetaan sellaisten tuotteiden käyttöä, jotka voidaan tuoda helposti takaisin kiertotalouteen raaka-

aineina. 

Maatalous: Edistetään ja tuetaan luonnonmukaista ja alueellista maataloutta, muutetaan 

tukiperusteita, vähennetään torjunta-aineiden käyttöä ja vältetään monokulttuuria ja 

tehokarjankasvatusta ekosysteemin tasapainottamiseksi. Edistetään vertikaalisen maatalouden 

kehittämistä, jotta saadaan enemmän suojelualueita, koulutetaan ja tuetaan viljelijöitä 

ympäristöystävällisten viljelymenetelmien käyttöönotossa sekä investoidaan metsittämistoimiin.  
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Ranskan kansallisen paneelin edustaja: 

Energiarajoituksiin keskittyvät suositukset. Vähennetään kulutusta välttämällä vallan liiallista käyttöä 

ja tukemalla innovointiin tarkoitettuja tutkimusvaroja. Junaliikenteen olisi oltava käytettävissä 

kaikkialla unionissa. On tärkeää kehittää vihreän vedyn markkinoita, yhdenmukaistaa 

kuljetusvälineiden veroja ja tukia – lentoliput eivät saisi olla halvempia kuin junaliput. Yhteisessä 

maatalouspolitiikassa (YMP) on suosittava tuotteiden laatua ja kehitettävä hyviä käytäntöjä sekä 

parannettava samalla luonnonalueiden ja ekosysteemien suojelua. Lisäksi tuotantojärjestelmiä on 

”sijoitettava uudelleen” lyhyiden paikallisten tuotantoketjujen aikaansaamiseksi, luonnon 

ekosysteemien suojelua on parannettava ja kaupunki- ja maaseutualueille on luotava 

suojavyöhykkeitä. Lisäksi tarvitaan hiiliveroa, jolla rangaistaan ”viherpesun” avulla väärinkäytöksiin 

syyllistyneitä.  

Saksan kansallisen paneelin edustaja: 

Saksan Berliinissä sijaitsevan ensimmäisen virallisen kansalaisfoorumin suosituksissa korostetaan, että 

tuotteiden taattua käyttöikää koskeva asetus on tarpeen, eli on otettava käyttöön oikeudelliset 

takeet, jotka koskevat EU:ssa tuotettavien ja myytävien tuotteiden tuotekohtaista, mahdollisimman 

pitkää taattua käyttöikää, ja varmistettava avoimuus kuluttajia kohtaan. Lisäksi tiettyjä tuotteita 

varten on otettava käyttöön kestävyyspistejärjestelmä, jonka avulla otetaan käyttöön 

ilmastotuontitullit, joiden myötä ilmastovahingoista maksetaan rahallinen vastine. 

Alankomaiden kansallisen paneelin edustaja: 

Alankomaalaisista 68 prosenttia katsoo, että EU:n olisi otettava johtava asema ilmastonmuutoksen 

torjunnassa ja laadittava selkeä näkemys tulevaisuudesta. Lisäksi katsotaan, että kansalaisten olisi 

mukautettava omaa käyttäytymistään muutoksen aikaansaamiseksi. Keskinäisen syyttelyn sijaan 

maiden on pyrittävä yhteisymmärrykseen, vaihdettava tietoa ja saatava ratkaisuja yhdessä aikaan. 

Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tarvitaan entistä parempi, oikeudenmukaisempi ja 

yksinkertaisempi järjestelmä. Ilmastonmuutoksen haasteita koskevan viestinnän on oltava 

selkeämpää ja myös myönteisempää niin, että siinä kerrotaan myös mahdollisuuksista. Johtajien olisi 

myös näytettävä esimerkkiä muun muassa vähentämällä lentomatkustamista ja lisäämällä 

etätapaamisia. 

3. Aiheisiin keskittyvät keskustelut  

1) Maatalous, elintarviketuotanto ja luonnon monimuotoisuus 

− Perustetaan uusia suojelualueita lajeille, jotka ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon. 

− Lihantuotantoprosesseja, kuten naudan tehokasvatusta lihantuotantoa varten, olisi säänneltävä 

enemmän, ja niiden käyttöä olisi mahdollisuuksien mukaan vähennettävä. 

− Joidenkin mielestä tehoviljelyyn on puututtava. Toiset katsovat, että käsite ”tehoviljely” on 

määriteltävä lainsäädännössä huolellisesti ja täsmällisesti. Tähän jotkut vastasivat, että sitä 

käsitellään myös EU:n Pellolta pöytään -strategiassa. 

− Vältetään torjunta-aineiden liiallista käyttöä tehoviljelyssä ja käytetään lääkkeitä vain sairaiden 

eläinten hoitoon, ei ennaltaehkäisyyn, jotta voidaan välttää resistenttien bakteerien syntyminen.  

− Euroopan yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) on tarkistettava sen varmistamiseksi, että tuilla 

edistetään luonnonmukaista maataloutta. Toiset katsovat, että YMP:n uudistuksesta on päätetty 

vuoteen 2027 asti ja että sillä jo tuetaan luonnonmukaista maataloutta. Myös 

elintarviketurvallisuuteen liittyvät näkökohdat on otettava huomioon.  

− Euroopassa tarvitaan uutta talousmallia, jotta resurssit voidaan jakaa tasaisemmin, eikä niinkään 

keskitytä tuotannon lisäämiseen. Kestävää siirtymää ei pitäisi tehdä kaikkein heikoimmassa 
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asemassa olevien kustannuksella, vaan etusijalle on asetettava energiaköyhyydestä kärsiville 

osoitetut toimenpiteet.  

− On tehtävä selväksi, että yhteiskuntaa voidaan muuttaa vuoropuhelun avulla. On pyrittävä 

varmistamaan, että EU:n talousarviossa sosiaalimaksuilla edistetään ilmastoystävällisempää 

yhteiskuntaa kansallisella ja alueellisella tasolla jaoteltujen sosiaalirahastojen avulla ja että kaikki 

käyvät vuoropuhelua yhteisymmärryksen saavuttamiseksi. 

− EU:n on oltava kauppasopimuksissaan erityisen varovainen ympäristövaikutusten osalta. 

Kansallisella tasolla tarvitaan strategiasuunnitelmia luonnon monimuotoisuuden suojelun ja 

elintarviketurvan varmistamiseksi.  

− Jäsenvaltioiden luonnonympäristöt ovat erilaisia, joten on tärkeää ottaa huomioon kukin alue 

erikseen.  

− Joidenkin kansalaisten mielestä heidän tehtävänään on ensisijaisesti kuvata toivottuja tuloksia, 

kun taas poliitikot ovat vastuussa täytäntöönpanon edellyttämien konkreettisten ratkaisujen ja 

rahoituksen suunnittelusta.  

 

2) Energia, liikenne ja ilmastonmuutos 

− Tarvitaan energiayhdistelmä, jolla pystytään vastaamaan ympäristötavoitteisiin, sekä tukea 

investoinneille ja tutkimukselle. Päästöjen vähentäminen ja uusiutuvan energian lisääminen 

vievät aikaa, joten tarvitaan edelleen vaihtoehtoisia, vähän päästöjä tuottavia energialähteitä 

korvaamaan saastuttavampia energiamuotoja, kuten hiiltä.  

− Vihreä vety on tästä esimerkki, vaikka se vaatii erittäin suuria investointeja sen tuottamiseen 

tarvittavan energian vuoksi. Keskeistä on kuitenkin päästä eroon fossiilisista polttoaineista ja 

edistää sähköautojen käyttöä.  

− Energiasiirtymän osalta tarvitaan siirtymävaiheen polttoaineita, kuten kaasua. Venäjään ei pidä 

luottaa liikaa palveluntarjoajana, vaan on tuotava esiin uusia hankkeita, uusia tapoja tuoda 

vihreää energiaa Eurooppaan niin, että Eurooppa ei ole enää riippuvainen yhdestä lähteestä.  

− Jotkut vastustivat ydinenergian tukemista, kun taas toiset osallistujat suhtautuivat myönteisesti 

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmään. Toiset joka tapauksessa korostivat, että kansalaisten 

hyvinvointi edellyttää turvallista energiaa.  

− Julkista liikennettä on edistettävä, ja se on sisällytettävä maaseutumaisimpien alueiden 

siirtymään. Institutionaalisia jatkotoimia varten tarvitaan todellinen strategia.  

− EU ei ole onnistunut etenemään rautateiden yhdenmukaistamisessa, vaikka se on ratkaisevan 

tärkeää.  

Euroopan rautateillä käytettävälle energialle on asetettava yhtenäiset vaatimukset 

suurnopeusjunien ja yöjunien saamiseksi käyttöön.  

− Julkiseen liikenteeseen tehtävien investointien lisäämistä kannatetaan laajasti, mutta jotta 

julkinen liikenne olisi luotettavaa, tehokasta ja edullista, sen on pysyttävä julkisessa eikä 

yksityisessä omistuksessa. On tärkeää pitää mielessä, että monilla suosituksilla on sosiaalisia 

seurauksia eikä näitä sosiaalisia seurauksia pitäisi unohtaa. 

− On tärkeää saada yhä useammat ihmiset eroon autoista. Nämä muutokset tulevat kuitenkin 

vaikuttamaan autoteollisuuteen ja miljooniin työntekijöihin, joten asiaa on tarkasteltava 

perusteellisemmin ja on kehitettävä oikeudenmukaista siirtymää koskevia suunnitelmia. 

− Hiilidioksidia tuottavat laitokset olisi varustettava suodattimilla, ja rakennuksia olisi säänneltävä, 

jotta niistä saadaan ympäristöystävällisempiä.  

− Vaikka rautatieliikenteeseen on investoitava, tulevaisuudessa tarvitaan edelleen 

lentoliikennettä, joten on löydettävä ratkaisu sen varmistamiseksi, että jokainen liikennemuoto 

maksaa oikean hinnan ja että hinnassa otetaan huomioon ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset 

näkökohdat. 



 

4 
 

− ”Sinistä taloutta” on edistettävä, koska meriympäristön tila heikkenee liikakalastuksen ja 

saastumisen vuoksi. Merten suojelun olisi oltava maailmanlaajuisen asialistan kärjessä. 

On myös tarpeen varmistaa ”oikeudenmukainen siirtymä” yleisemmin oikeudenmukaisen 

siirtymän oikeudellisen kehyksen avulla ja antaa siirtymälle riittävä rahoitus ja lisätä myös 

tutkimusrahoitusta. 

 

3) Kestävä kulutus ja tuotanto 

− Tuotteiden vakiomerkintä otetaan käyttöön kaikkialla EU:ssa. Merkinnässä esitetään kestävyys, 

kierrätettävyys, loppukäsittelyprosessi ja terveysvaikutukset, jotka voidaan osoittaa QR-koodin 

avulla yhdistetyssä, helposti luettavassa muodossa.  

− EU:n olisi valvottava tiukasti ympäristölle haitallisia pakkauksia. Voitaisiin ottaa käyttöön 

taloudellisia kannustimia, joilla autetaan yrityksiä siirtymään täysin biohajoaviin pakkauksiin.  

− Pakkauksista olisi tehtävä mahdollisimman pienikokoisia resurssien säästämiseksi.  

− Nykyistä panttiin perustuvaa palautusjärjestelmää olisi laajennettava ja parannettava niin, että 

sitä käytetään yhtä paljon kaikissa jäsenvaltioissa, erityisesti muovi- ja lasipullojen osalta, ja että 

siihen voidaan sisällyttää muuntyyppisiä pulloja ja astioita. 

− Elektroniikan nykyistä takuuaikaa on pidennettävä ja varaosien kustannuksia on valvottava 

korjaamisen edistämiseksi ja hävittämisen vähentämiseksi.  

− Sääntelyä ja avoimuutta on parannettava, jotta voidaan varmistaa oikeudenmukaisesti 

tuotettujen tuotteiden saattaminen markkinoille ja sen edistäminen.  

− On tärkeää saattaa yritykset vastuuseen omista toimitusketjuistaan, myös EU:n ulkopuolella.  

− Luodaan työpaikkoja ja vahvistetaan paikallista taloutta alueellisilla tapahtumilla. Tämä on tärkeä 

näkökohta.  

 

4) Tiedotus, tietoisuus, vuoropuhelu 

− EU on asettanut EU:n vihreän kehityksen ohjelmassa monia kunnianhimoisia tavoitteita ja 

kerännyt lukuisia ratkaisuja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Huolenaiheena on, että 

jäsenvaltiot tuskin saavuttavat näitä tavoitteita, eikä kaikilla mailla ole edes resursseja niiden 

saavuttamiseksi. On aika pohtia yleiseurooppalaista yhteistyömallia ja tuoda jäsenvaltioiden 

kokemukset tietopankkiin, josta niitä voidaan jakaa toisille. 

− On parannettava ilmastonmuutosta koskevan tietämyksen saatavuutta esimerkiksi luomalla 

eurooppalainen verkkofoorumi, jossa julkaistaan ja päivitetään jatkuvasti tieteellistä tietoa ja 

raportteja ja jossa kansalaiset voivat käydä vuoropuhelua asiantuntijoiden kanssa, jotta 

ymmärrystä ilmastonmuutoksesta voidaan lisätä. 

− Yleisesti ottaen ympäristöystävällisiä standardeja voidaan ottaa käyttöön vain yleisemmässä 

poliittisessa kehyksessä ja jatkuvassa vuoropuhelussa.  

− Tarve vahvistaa ja kehittää edelleen demokratiaa työelämässä, ja työntekijöiden ja 

ammattiliittojen edustajien olisi osallistuttava täysimääräisesti. 

− Kansainvälisesti EU:n olisi lisättävä johtajuuttaan ja omaksuttava vahva rooli kunnianhimoisten 

ilmastotoimien ja oikeudenmukaisen siirtymän edistämisessä esimerkiksi YK:n puitteissa. 

Tällainen maailmanlaajuinen johtoasema on erityisen tärkeä, koska monet alat kilpailevat 

kansainvälisesti, ja ilmastotoimenpiteiden toteuttaminen yksinomaan EU:n tasolla voisi näin ollen 

vaikuttaa kielteisesti yrityksiin ja niiden työntekijöihin. 


