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YHTEENVETO 
Ilmastonmuutosta ja ympäristöä käsittelevä työryhmä, puheenjohtajana Pasková, neuvosto/Tšekki 

5. tammikuuta 2022 klo 16.00–18.00 (etänä) 
 
 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro  
 
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja muistutti jäseniä siitä, että kokous oli kutsuttu koolle jatkamaan 
edellisessä 17. joulukuuta 2021 pidetyssä kokouksessa käytyä keskustelua. Aiemmin oli keskusteltu 
neljästä äänestyksen kohteena olleesta aiheesta, eli: i) energia, ii) liikenne, iii) kestävä kulutus ja 
tuotanto. Jäljellä olevat käsiteltävät aiheet ovat: i) maatalous, ii) biologinen monimuotoisuus, 
iii) maisemat ja rakentaminen, iv) asenteiden ja käyttäytymisen muuttaminen, v) tuet ja verotus. 
Puheenjohtaja muistutti jäseniä siitä, että ilmastonmuutosta, ympäristöä ja terveyttä käsittelevä 
eurooppalainen kansalaispaneeli järjestetään Puolassa viikonloppuna ja että sen suosituksista 
keskustellaan työryhmän seuraavassa kokouksessa. 
Puheenjohtaja toisti, että aikaisempien kokousten tapaan kansalaisille annetaan puheenvuoro ensin 
kustakin aiheesta. Hän totesi myös, että joulukuun kokouksen yhteenvetoluonnos toimitetaan pian 
työryhmän jäsenille. 
 

2. Aiheisiin keskittyvät keskustelut 
 
Maatalous: 

• Yhteistä maatalouspolitiikkaa olisi voitava mukauttaa alueellisiin olosuhteisiin ja sen olisi 

oltava vähemmän keskitettyä ja kunnianhimoisempaa. 

• Kehotetaan valvomaan tarkemmin myös EU:n tasolla, käytetäänkö varoja varojen 

käyttötarkoituksen / saajien ilmoituksen mukaisesti. Tuki olisi suunnattava nuorille viljelijöille 

ja innovatiivisille tuotantotekniikoille, ja sillä olisi kompensoitava korkeammat kustannukset. 

Pienemmät tilat luovat enemmän työpaikkoja ja tekevät maaseutualueista houkuttelevia. 

• Vastuullisessa maataloudessa olisi otettava huomioon ilmastovaikutukset ja mukauduttava 

vastaavasti. Tutkimuksissa olisi etsittävä viljelykasveja, jotka sopivat tulville tai maastopaloille 

alttiille alueille, jotta vältetään satovahingot. Maaperä on suojeltava maatalouskäyttöön; 

maaperä siirretään liian usein rakennuskäyttöön ja suljetaan. 

• Tarvitaan EU:n laajuinen kestävän metsän käsite, jotta voidaan hyödyntää luonnonvaroja 

kestävällä tavalla, luoda työpaikkoja ja suojella metsien biologista monimuotoisuutta ja 

edistää samalla uudelleenmetsitystä. 

• Muita esiin tuotuja seikkoja: i) tiukat säännöt selkeistä alkuperämaata koskevista 

merkinnöistä supermarketeissa, ii) EU:n riippumattomuus siementuotannossa, iii) EU:n 

laajuinen lähestymistapa maaperän vesi- ja tuulieroosioon, iv) vaatimus lakkauttaa 

glyfosaatin hyväksyntä EU:n markkinoilla ja puuttua torjunta-aineiden ja lannoitteiden 

käyttöön erityisesti luomutilojen läheisyydessä, v) lopettaa geneettisesti muunnettujen 

organismien käyttö ja tehomaatalous, ja vi) maksimoida paikallinen tuotanto ja vähentää 

elintarvikkeiden tuontia. 
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• Maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä 70 prosenttia on peräisin eläintuotannosta. Tämän 

vuoksi on pohdittava lihan kulutuksen vähentämistä. 

• Maatalouden harjoittajia on tuettava erityisesti, jos nämä edistävät luonnon 

monimuotoisuutta, elintarviketurvallisuutta ja elintarvikkeiden saatavuutta. Elintarvikkeiden 

hintojen olisi heijastettava hiilidioksidin kustannuksia. Samalla ympäristökysymyksiä ei pitäisi 

siirtää muualle maailmaan siirtämällä tuotantoa, ja kuluttajahintojen on pysyttävä 

kohtuullisina. 

• Tuet olisi suunnattava palveluihin ja laatuun eikä viljelyaloihin. Olisi omaksuttava moderni 

näkemys maataloudesta, joka voi taata elintarviketurvan, mukaan lukien uusien 

jalostustekniikoiden pohtiminen, jotta maataloudesta tulisi ympäristöystävällisempää ja 

tehokkaampaa. 

Luonnon monimuotoisuus  

• Keskustelussa käsiteltiin erilaisia saasteita – Espanjan Välimeren rannikon yllä ilmaan 

päästettävästä lentopolttoaineesta torjunta-aineisiin ja hormonaalisiin haitta-aineisiin. 

Erityisesti viimeksi mainittujen vaikutukset Euroopan mehiläispopulaatioihin aiheuttivat paljon 

huolta. 

Huolta herätti myös liikakalastus myös siksi, että pääsyä Yhdistyneen kuningaskunnan vesille 
oli rajoitettu, samoin kuin hyönteisten katoaminen. 

• On lisättävä luonnon monimuotoisuutta koskevien hankkeiden rahoitusta ja tietoisuutta 

luonnon monimuotoisuutta koskevasta lainsäädännöstä kansainvälisellä näyttämöllä. 

• Esimerkiksi Pellolta pöytään -strategiassa esitetyillä toimintapolitiikoilla on oltava 

oikeudellisesti sitovia tavoitteita (torjunta-aineiden käytön vähentämisestä tai luonnon 

monimuotoisuudelle maataloudessa varatusta tilasta). Maaperää koskeva EU:n 

lainsäädäntökehys olisi hyväksyttävä mahdollisimman pian. Olisi keskusteltava lajeihin 

vaikuttavista uhkista ja pilaantumisen tyypeistä, jotka tunnetaan huonosti, kuten 

valosaasteesta. 

 
Maisemat ja rakentaminen  

• Huolenaiheen muodosti uusiutuvien energialähteiden (tuuli- tai aurinkopuistojen) vaikutus 

maisemiin. Tuulipuistojen olisi oltava kierrätettäviä.  

• Raaka-ainepulan pahenemiseen on puututtava. Uusien rakennusmateriaalien (betonia ja 

puuta on vältettävä rajallisina resursseina) kehittämisen lisäksi olisi painotettava pikemminkin 

materiaalien kierrätystä ja olemassa olevien rakennusten kunnostamista kuin uusien 

rakennusten rakentamista. Tässä yhteydessä mainittiin myös louhosten saastuttavat 

vaikutukset (ilman pilaantuminen ja melusaaste).  

• Ympäristövaurioalueiden käyttöä rakennuskohteissa tai käyttämättömissä rakennuksissa 

esitettiin. 

• Olisi keskityttävä energiankulutuksen vähentämiseen muun muassa eristyksen avulla. 

Rakennusala on merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen lähde, ja komission 

perusparannusaalto voitaisiin yhdistää aurinkosähkön entistä laajempaan hyödyntämiseen. 

Vihreän arkkitehtuurin korostaminen kaupungeissa (viherseinät/-katot). 

• Kaikkien vihreiden toimenpiteiden kustannukset on otettava huomioon. 
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Asenteiden ja käyttäytymisen muuttaminen, tuet ja verotus (aiheista keskustellaan yhdessä) 

• Tuhlailevaan käyttäytymiseen on puututtava tukemalla käyttäytymismuutoksia ja tekemällä 

koulutuksesta perusta näille muutoksille keskittyen kouluihin ja nuoriin sukupolviin. 

• Tilaa ja energiaa olisi käytettävä mahdollisimman vähän liikakulutuksen välttämiseksi 

maailmassa, jossa on 7 miljardia asukasta.  

• Henkilökohtaisen käyttäytymisen muutosten lisäksi julkisella politiikalla on tuettava 

rakenteellisia muutoksia esimerkiksi painottamalla julkisissa tarjouskilpailuissa myönteistä 

muutosta. 

• Arvostelua saivat osakseen EU:n keskittyminen energian tuontiin sekä fossiilisten 

polttoaineiden tuottajille pelkästään Italiassa maksetut 19 miljardin euron tuet. Nämä varat 

olisi kohdennettava uusiutuviin energialähteisiin ja tasoittamaan korkeiden energiahintojen 

vaikutuksia ihmisiin, joilla on vaikeuksia selvitä maksuista. 

• Kasvipohjaisempi ruokavalio olisi myönteinen muutos käyttäytymisessä. 

 
3. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 
 
Puheenjohtaja kiitti kaikkia jäseniä heidän osallistumisestaan ja ilmoitti, että seuraava työryhmän 
kokous ja konferenssin täysistunto pidetään 21. ja 22. tammikuuta. 
 
 


