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EHDOTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 

vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen: 

1. korostaa, että suuntautumalla kohti aidosti kestävää taloutta autetaan unionin 

ympäristötavoitteiden saavuttamista sekä parannetaan kilpailukykyä ja työpaikkojen 

luomista; pitää valitettavana, ettei unionilla ole ollut talouskriisin aikana eurooppalaista 

kestävän kehityksen strategiaa, mikä saattaa rajoittaa kasvua entisestään; 

2. korostaa, että vuonna 2010 käyttöön otetun eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä 

käynnistetään vuosittainen talouspolitiikan koordinointijakso, jossa jäsenvaltioiden 

talousarvioihin liittyvät, makrotaloudelliset ja rakenteelliset uudistukset analysoidaan 

yksityiskohtaisesti, jotta Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet älykkäästä, kestävästä ja 

osallistavasta kasvusta voidaan saavuttaa myös ilmastonmuutoksen ja energian, 

sosiaalisen syrjinnän ja köyhyyden torjunnan kaltaisilla aloilla; 

3. kehottaa komissiota sisällyttämään unionin kestävän kehityksen strategian 

eurooppalaiseen ohjausjaksoon, ja kiinnittämään erityistä huomiota voimavarojen 

tehokkaaseen käyttöön ja kiertotalouteen; 

4. pitää huolestuttavana epäselvyyttä siitä, millä tavalla ehdotetussa Euroopan 

investointiohjelmassa painotetaan koulutuksen kaltaisia kestävää kehitystä edistäviä aloja 

sekä tutkimusta ja kehittämistä tukevaa infrastruktuuria; 

5. korostaa, että ilman suurempaa panostusta unioni ei saavuta Eurooppa 2020 -strategian 

kestävän kasvun tavoitteita eikä vuodelle 2030 asetettuja ilmasto- ja energiatavoitteita; 

kehottaa siksi komissiota suuntaamaan uuden investointipaketin investointeihin, joilla 

lisätään kestävää kehitystä ja resurssitehokkuutta edistämällä uusimpia teknologioita, 

jotta lyhyen aikavälin vaikutukset taloudelliseen toimintaan ja työpaikkojen luomiseen ja 

pitkän aikavälin vaikutukset Euroopan kestävään kasvuun olisivat mahdollisimman 

suuret; 

6. toteaa, että komission energia-alan etenemissuunnitelman 2050 mukaan hiilen 

vähentäminen energiajärjestelmästämme maksaisi 260 miljardia euroa vuosittain ja saisi 

aikaan yli 310 miljardin euron säästöt; 

7. ymmärtää, että energia on tärkeä osa taloudellista kilpailukykyä; korostaa, että 

energia-alan sisämarkkinoiden esteiden poistaminen on tärkeää muun muassa 

energiaomavaraisuuden edistämiseksi; kehottaa komissiota arvioimaan tämän alan 

edistystä eurooppalaisella ja kansallisella tasolla ja tukemaan toimia, joilla puututaan 

pirstaloitumiseen ja täytäntöönpanon hankaluuksiin; 

8. korostaa, että investoinnit uusiutuvaan energiantuotantoon, energian jakeluun ja 

rakennusten perinpohjaiseen kunnostamiseen lisäävät merkittävästi työvoiman kysyntää 

ja että niillä on siksi merkittäviä vaikutuksia työttömyyden torjuntaan samalla, kun 

Euroopan kasvua suojataan energian tuonnin ja energian hintojen tulevilta vaihteluilta; 
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9. palauttaa mieliin Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet uusiutuvan energian ja 

kasvihuonekaasupäästöjen suhteen; korostaa, että on tärkeää edistää infrastruktuurin 

yhteenliittämistä ja läheisempää yhdentymistä liikennealan kanssa, koska se on 

kustannustehokas tapa ottaa käyttöön kestävää sähköntuotantotekniikkaa; 

10. korostaa, että EU:n riippuvuuden vähentämisen ulkoisista energialähteistä on oltava osa 

EU:n kasvustrategiaa; muistuttaa siksi, että ulkoisia energialähteitä on monipuolistettava, 

EU:n energiainfrastruktuuria on parannettava ja EU:n energia-alan sisämarkkinat on 

saatava valmiiksi, sillä nämä ovat keskeisiä painopisteitä EU:n 

energiaturvallisuusstrategiassa; 

11. korostaa, että eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa koordinoitujen kansallisten 

toimintatapojen on vastattava unionin kestävän kehityksen strategiaa; toistaa siksi, että 

fossiilisten polttoaineiden tukemisesta olisi vähitellen luovuttava ja verotusta olisi 

siirrettävä työn verottamisesta ympäristöä saastuttavan toiminnan verottamiseen; 

12. korostaa, että voimassa olevan jätealan puitedirektiivin täytäntöönpano täysimääräisenä ja 

uudesta kunnianhimoisesta jätepolitiikasta sopiminen unionin tasolla olisi tärkeää vihreän 

talouden edistämiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi; korostaa sitä, miten ratkaiseva 

ja laaja-alainen merkitys on lukuisia toimintalohkoja käsittävällä kiertotalouspaketilla, 

joka tulee toimimaan kestävään talouskasvuun ja työpaikkojen luomiseen johtavan 

siirtymän keskeisenä vauhdittajana; kehottaa komissiota pidättäytymään unionin 

jätepolitiikan uudelleentarkastelua koskevan ehdotuksen perumisesta; 

13. tähdentää koulutusjärjestelmien uudistustarpeita, jotta tulevat sukupolvet voisivat 

valmistautua tulevien työmarkkinoiden kasvaviin tarpeisiin vihreän teknologian ja 

terveydenhuollon kaltaisilla aloilla; 

14. korostaa, että jotta jäsenvaltiot voivat lisätä työllisyyttä hyödyntämällä vihreän talouden 

tarjoamia työllistämismahdollisuuksia, on ryhdyttävä toimiin kolmella pääsuunnalla: 

riittävien investointien avulla on lisättävä työvoiman kysyntää ympäristöteollisuudessa, 

vihreillä aloilla ja viherryttämisen alalla muodostuvat osaamistarpeet on ennakoitava ja 

hallittava ja työpaikkojen laatu on turvattava korkeaa, keskitason tai vähän koulutusta 

vaativissa ammateissa; korostaa, että työmarkkinapolitiikassa olisi kiinnitettävä enemmän 

huomiota asianmukaisten koulutusohjelmien kehittämiseen erityisten osaamisvajeiden 

paikkaamiseksi sekä tarkasteltava osaamistarjonnan ja työvoiman ikärakenteen välistä 

dynaamista vuorovaikutusta yhtäältä vihreillä aloilla ja toisaalta perinteisillä aloilla; 

15. painottaa, että eurooppalaisen ohjausjakson olisi oltava keino kansallisten 

terveydenhuoltojärjestelmien korkean laadun ja huomattavan tehokkuuden takaamiseksi; 

kehottaa siksi komissiota sisällyttämään sosiaaliturva- ja terveydenhuoltojärjestelmien 

kestävyyden eurooppalaisen ohjausjakson painopisteisiin samalla, kun lisätään 

järjestelmien tehokkuutta, oikeudenmukaisuutta, käytettävyyttä ja riittävyyttä sosiaalisten 

tarpeiden täyttämisen sekä epätasa-arvoisuuden ja köyhyyden vähentämisen osalta; 

16. korostaa koko taloudessa merkittävässä asemassa olevan terveysalan kestävyyden 

merkitystä, sillä ala työllistää 8 prosenttia unionin koko työvoimasta ja tuottaa 

10 prosenttia unionin BKT:stä; ymmärtää, että terveys on itseisarvo ja ennakkoehto 

vakaudelle ja talouskasvulle ja että terveyteen ja terveyspalveluiden asianmukaiseen 
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saatavuuteen investoiminen edistää työntekijöiden terveyttä, vahvistaa työllisyyttä 

jäsenvaltioissa, lisää taloudellista vaurautta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja voi korjata 

väestön terveyteen kohdistuvia ulkoisia vaikutuksia; 

17. tähdentää, että eurooppalaisen ohjausjakson pitäisi olla väline, jolla jäsenvaltiot saadaan 

sitoutumaan terveydenhuoltojärjestelmiensä lujittamiseen, jotta varmistetaan 

terveyspalvelujen korkea laatu, käyttöoikeus ja yhtäläisyys kaikille kansalaisille; 

18. kehottaa niin jäsenvaltioita kuin komissiotakin olemaan turvautumatta nykyisen 

talouskriisin aikana kaikkein vahingollisimpiin toimiin, kuten lyhyen aikavälin 

säästöihin, jotka aiheuttavat suuria kustannuksia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, ja 

keskittymään sen sijaan terveydenhuoltojärjestelmien kehittämiseen entistä 

laadukkaammiksi ja tehokkaammiksi; 

19. pitää myönteisenä toimia, joilla eurooppalaisesta ohjausjaksosta tehdään tehokkaampi ja 

demokraattisempi; ymmärtää, että täytäntöönpanon tulokset ovat parempia julkisen 

rahoituksen alalla, jossa seurantavälineet ovat vahvempia; vaatii työllisyyden ja 

sosioekonomisten indikaattorien tasapainoista integrointia siten, että mahdollistetaan 

tehokkaampi vastaus eräiden jäsenvaltioiden välisiin eroihin työllisyydessä ja 

sosioekonomisissa tilanteissa, kuten vuotuiseen kasvuselvitykseen 2015 liitetyssä 

yhteisessä työllisyysraportissa korostetaan; 

20. vaatii komissiota ottamaan eurooppalaisessa ohjausjaksossa paremmin huomioon 

Eurooppa 2020 -strategian työllisyyttä, tutkimusta ja kehittämistä, ilmastonmuutosta ja 

kestävää energiapolitiikkaa, koulutusta, köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä koskevat 

tavoitteet arvioimalla edistymistä kohti kestävämpää yhteiskuntaa ja ehdottamalla toimia 

kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi konkreettisemmalla ja oikea-aikaisemmalla 

tavalla. 
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