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EHDOTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 

vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 

jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. kehottaa komissiota tekemään seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen rakenteesta 

sellaisen, että se ilmentää selkeästi EU:n painopisteitä tulevina vuosina ja tukee suoraan 

ja avoimesti investointeja selkeää eurooppalaista lisäarvoa tuottaviin hankkeisiin, jotka 

koskevat erityisesti resursseja, joita tarvitaan siirtymiseen vähähiiliseen kiertotalouteen, 

EU:lla ilmastonmuutoksen torjunnassa olevan johtavan aseman ylläpitämiseen ja 

lujittamiseen sekä sen varmistamiseen, että EU kykenee täyttämään Pariisin sopimuksen 

ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiset kansainväliset velvoitteensa, sekä 

biologiseen monimuotoisuuteen liittyviä EU:n sisäisiä ja ulkoisia sitoumuksia ja 

päämääriä;  

2. kiinnittää huomiota kestävää rahoitusta käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän 

ensimmäisiin suosituksiin1, jotka liittyvät muun muassa monivuotiseen 

rahoituskehykseen, ja korostaa, että kestävän kehityksen tavoitteita on tuettava 

sellaisella rahoitusjärjestelmällä, jolla voidaan edistää kasvua pitkällä aikavälillä 

kestävällä tavalla; kehottaa myös komissiota tarkastelemaan näitä seuraavaa 

monivuotista rahoituskehystä koskevia suosituksia, kuten tarvetta kehittää 

”kestävyystesti” EU:n kaikkia tulevia rahoitusalan asetuksia ja politiikkoja varten sekä 

rahoitusvälineitä varten, jotta niillä voidaan tehokkaammin ohjata EU:n 

toimintapolitiikkoja, sekä ryhtymään toimiin suositusten perusteella; 

3. pyytää komissiota tarkastelemaan yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) viherryttämisen 

ja maatalouden kehittämisrahaston ympäristötoimenpiteiden todellisia vaikutuksia 

ympäristön tilaan ja rahoittamaan näitä niiden todellisten tulosten perusteella; korostaa 

erillisen luonto- ja biodiversiteettirahoituksen sekä erillisen kestävään maatalouteen 

siirtymisen rahoituksen tarpeellisuutta; 

4. kehottaa komissiota ottamaan huomioon seitsemännen ympäristöä koskevan 

toimintaohjelman väliarvioinnin tulokset ja etenkin sen, että ohjelman tavoitteita ei 

todennäköisesti saavuteta vuoteen 2020 mennessä; kehottaa komissiota asettamaan 

saataville näiden tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat varat sekä lisävaroja vuoteen 

2050 mennessä saavutettavia tavoitteita varten kiinnittäen erityistä huomiota 

ympäristöön liittyviin ongelmakohtiin; 

5. panee merkille, että Pariisin sopimuksen 2 artiklassa korostetaan, että on tarpeen 

sovittaa rahoitusvirrat johdonmukaisiksi suhteessa vähäpäästöiseen kehityskulkuun ja 

kehitykseen, jossa joustavasti mukaudutaan muuttuvaan ilmastoon, ja toteaa, että on 

välttämätöntä tehdä asianmukaiset uudistukset vuoden 2020 jälkeiseen monivuotiseen 

rahoituskehykseen, jotta nollapäästötavoite voidaan saavuttaa vuoteen 2050 mennessä; 

6. kehottaa komissiota varmistamaan, että seuraava monivuotinen rahoituskehys vastaa 

YK:n asettamia kestävän kehityksen tavoitteita, jotta lisätään EU:n menojen 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170713-sustainable-finance-report_en.pdf 
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johdonmukaisuutta ja parannetaan tasapainoa menojen taloudellisen, sosiaalisen ja 

ympäristöä koskevan ulottuvuuden välillä; 

7. korostaa, että unionin talousarvio pienenee Britannian EU-eron seurauksena; 

kehottaakin komissiota määrittämään selkeät ja tiukat painopisteet, sillä varoja on 

saatavilla aiempaa vähemmän; 

8. korostaa, että seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen on oltava sopusoinnussa sekä 

unionin ulkoisten sitoumusten, kuten YK:n asettamien kestävän kehityksen tavoitteiden, 

että unionin omien, ilmastoon liittyviä menoja koskevien pitkän aikavälin päämäärien 

kanssa, ja painottaa, että rahoituskehyksellä on tuettava aktiivisesti kyseisten 

sitoumusten saavuttamista; korostaa myös, että EU:n talousarviota on uudistettava sen 

vaikuttavuuden lisäämiseksi täydentävien omien varojen avulla; katsoo, että tämä on 

mahdollista ainoastaan valtavirtaistamalla ilmastoon liittyvät EU:n menot, myös 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen liittyvät menot, 

perusteellisesti ja seuraamalla menojen toteutusta vuosittain; kehottaakin komissiota 

laatimaan avoimen ja luotettavan laskentamenetelmän, jonka avulla saadaan näyttöä 

ilmaston kannalta merkityksellisten menojen odotetuista vaikutuksista sekä niiden 

painotuksista raportointivelvoitteisiin liittyviä jälkikäteisarviointeja varten; 

9. toteaa, että menestyksekäs keskipitkän aikavälin lähestymistapa ympäristöpolitiikassa 

edellyttää vakaata rahoitusta; katsoo siksi, että myös seuraava monivuotinen 

rahoituskehys voisi olla kestoltaan seitsemän vuotta, jos se on riittävän joustava ja 

siihen sisältyy mahdollisuus välivaiheen uudelleenarviointiin; 

10. muistuttaa, että ilmastopolitiikan tavoitteiden saavuttaminen ja ympäristön tilan 

parantaminen vaatii usean politiikan yhteistyötä; pyytää ottamaan huomioon 

mahdollisen koheesiopolitiikan rahoituksen tässä yhteydessä; 

11. korostaa, että siirtyminen kestävään vähähiiliseen kiertotalouteen on ainoa keino 

varmistaa elinympäristön terveellisyys sekä unionin kansalaisten hyvinvointi ja unionin 

talouden menestys pitkällä aikavälillä; katsoo, että EU:n olisi oltava maailman 

edelläkävijä siirtymisessä kestävään vähähiiliseen kiertotalouteen ja kestävään tuotanto- 

ja kulutusjärjestelmään; muistuttaa tässä yhteydessä tarvittavan kehitys- ja 

tutkimusrahoituksen tärkeydestä; 

12. muistuttaa, että seuraavalla monivuotisella rahoituskehyksellä olisi autettava unionia 

sekä saavuttamaan ympäristötavoitteensa ja vuodelle 2030 asettamansa ilmastoa ja 

energiapolitiikkaa koskevat tavoitteet että myös lunastamaan kestävään kehitykseen ja 

ympäristöön liittyvät monenväliset sitoumuksensa, kuten kestävän kehityksen 

tavoitteisiin tai biologista monimuotoisuutta koskevaan YK:n yleissopimukseen ja 

erityisesti sen Aichin tavoitteeseen liittyvät sitoumukset; korostaa, että unioni ei saisi 

rahoittaa hankkeita ja investointeja, jotka vaikeuttavat näiden päämäärien saavuttamista 

tai täytäntöönpanoa tai ehkäisevät niiden toteutumisen; 

13. korostaa, että EU:n olisi tuettava runsaista ilmansaasteista kärsiviä alueita, jotta 

ilmanlaatu paranisi huomattavasti, sillä monissa tapauksissa ongelmat liittyvät kyseisten 

alueiden energiaköyhyyteen; 



 

AD\1142284FI.docx 5/9 PE612.219v02-00 

 FI 

14. pitää hyvin tärkeänä, että biologista monimuotoisuutta ja ympäristöä suojelevia ja 

riittävän rahoituksen varassa toimivia ohjelmia, kuten Life-ohjelma, jatketaan ja 

vahvistetaan itsenäisinä rahastoina ja että niiden rahoitusta lisätään seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä; korostaa, että Life-ohjelma on EU:n talousarvion 

sisältämistä rahoitusvälineistä ainoa, joka on tarkoitettu yksinomaan ympäristöä, 

luonnonsuojelua ja ilmastonmuutosta varten; kehottaa komissiota varmistamaan, että 

tulevat maatalouden, maaseudun kehittämisen ja aluekehityksen rahoitusvälineet 

sisältävät biologiselle monimuotoisuudelle ja Natura 2000 -verkoston hallinnointiin 

tarkoitettuja määrärahoja, joita kansalliset ja alueelliset ympäristöviranomaiset 

hallinnoivat yhdessä; 

15. korostaa vihreän infrastruktuurin ja luontoon perustuvien ratkaisujen tarjoamia 

mahdollisuuksia tuottaa yhteiskunnalle kustannustehokkaita palveluja; korostaa tarvetta 

tarkastella oikeudenmukaisesti näitä palvelujen tuottamisen vihreitä vaihtoehtoja 

tehtäessä maaseutu- ja aluerahoituksen piiriin kuuluvia päätöksiä ja kehottaa myös 

perustamaan erillisen välineen Euroopan laajuisen vihreän infrastruktuurin verkoston 

(TEN-G) perustamiseksi biologiselle monimuotoisuudelle koituvien hyötyjen 

tuottamiseksi; 

16. korostaa, että eri rahastojen toiminnan olisi oltava johdonmukaisempaa ja että niiden 

yhteistyötä olisi parannettava, jotta niillä voidaan vastata kansallisiin, alueellisiin ja 

paikallisiin haasteisiin esimerkiksi mahdollistamalla hiiliriippuvaisten alueiden 

oikeudenmukainen siirtyminen, vähentämällä energiaköyhyyttä tai torjumalla 

biologisen monimuotoisuuden heikkenemistä; 

17. panee merkille yhteisten kansanterveydellisten uhkien torjumiseksi tehtyyn 

yhteistyöhön sisältyvän eurooppalaisen lisäarvon; katsoo, että meneillään olevan 

terveysohjelman alustavien myönteisten tulosten perusteella seuraavaan monivuotiseen 

rahoituskehykseen olisi sisällytettävä vankka terveysohjelma, jolla voidaan käsitellä 

terveysalan kysymyksiä rajat ylittävää lähestymistapaa soveltaen ja jolla tarjotaan tukea 

jäsenvaltioille asiantuntemuksen, tietojenvaihdon, näytön ja hyvien käytäntöjen 

muodossa; kehottaa ottamaan seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä 

huomioon, muun muassa lisäämällä merkittävästi terveysohjelman rahoitusta, EU:n 

velvollisuuden panna täytäntöön kansanterveyttä, terveydenhoitojärjestelmiä ja 

ympäristöön liittyviä terveysongelmia koskeva kestävän kehityksen tavoite 3 sekä tukea 

jäsenvaltioita sellaisten terveyserojen torjumisessa, jotka heikentävät sosiaalista 

yhteenkuuluvuutta ja vaikeuttavat Euroopan yhdentymistä; 

18. panee merkille kestävän maa- ja metsätalouden merkityksen ilmastonmuutoksen ja 

biologisen monimuotoisuuden heikkenemisen torjumista ja ympäristön kestävyyden 

edistämistä koskevan EU:n toiminnan keskeisinä osatekijöinä; pitää tarpeellisena 

varmistaa, että yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) vastaa EU:n ympäristöön, 

biologiseen monimuotoisuuteen ja ilmastoon liittyviä tavoitteita ja toimintapolitiikkoja; 

muistuttaa, että uudella monivuotisella rahoituskehyksellä YMP:tä olisi vuoden 2020 

jälkeen ohjattava kohti oikeudenmukaista, vaikuttavaa ja tehokasta 

maatalouspolitiikkaa, jonka keskeisenä pyrkimyksenä on helpottaa siirtymistä kestäviin 

elintarviketuotanto- ja maatalousjärjestelmiin unionissa, ja korostaa, että tavoitteiden 

saavuttamiseksi on osoitettava riittävästi varoja; pitää myönteisenä 29. marraskuuta 

2017 annetussa komission tiedonannossa (COM(2017)0713) elintarvikkeiden ja 
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maatalouden tulevaisuudesta esitettyä strategista lähestymistapaa, jonka mukaisesti 

jäsenvaltiot voivat joustavammin etsiä asianmukaiset keinot maatalousalansa 

kannustamiseksi saavuttamaan yhteiset ympäristötavoitteet mahdollisimman 

tehokkaalla tavalla; 

19. kehottaa komissiota tukemaan edelleen vaihtoehtoja eläinkokeille koskevaa tutkimusta 

ja innovointia sekä osoittamaan lisää taloudellisia varoja EU:ssa toteutettaville 

tutkimus- ja kehittämishankkeille; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan 

vaihtoehtojen kehittämisen rahoittamista sekä pyrkimään nopeuttamaan vaihtoehtoisten 

menetelmien vahvistamista ja hyväksymistä kansainvälisissä elimissä ja tukemaan 

kolmansia maita tietämyksen siirtojen avulla tapauksissa, joissa tieteentekijöillä voi olla 

puutteellinen käsitys vaihtoehtoisista menetelmistä, ja taloudellisesti silloin, kun 

testauslaitoksilla ei ehkä ole tarvittavia infrastruktuureja; 

20. korostaa, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä on otettava huomioon 

yhteiskunnalliset haasteet, jotka sellaisten paikallisten ja alueellisten yhteisöjen, joissa 

hiiliriippuvaisilla aloilla työskentelevien henkilöiden osuus on suuri, on ratkaistava 

niiden toteuttaessa välttämätöntä siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan; pyytää 

kohdistamaan EU:n varat ja ohjelmat johdonmukaisesti siten, että niillä helpotetaan 

kyseisten yhteisöjen oikeudenmukaista siirtymistä tukemalla työntekijöiden 

sijoittamista ja uudelleenkouluttamista tai täydennyskouluttamista, koulutusta, 

työnhakualoitteita ja uusia yrityksiä tiiviissä vuoropuhelussa työmarkkinaosapuolten 

kanssa; 

21. pitää tärkeänä vahvistaa ja virtaviivaistaa ilmasto- ja energiapolitiikkaa, erityisesti 

kaikkia energiaunionin tavoitteita, joita olisi tuettava nykyisin välinein, siis 

koheesiopolitiikan avulla, ja uusin välinein; 

22. kehottaa huolehtimaan, että EU:n erillisvirastojen rahoitus vastaa niille annettuja 

tehtäviä; 

23. kiinnittää Pariisin sopimuksen sitoumusten osalta erityistä huomiota tarpeeseen perustaa 

kattava väline hiilestä riippuvaisia alueita ja maita varten oikeudenmukaisen 

energiasiirtymän tukemiseksi edistämällä erityisesti uusiutuvien lähteiden kehittämistä 

ja käyttöönottoa, sähköntuotannon ja sähköverkkojen nykyaikaistamista, sopeutumista 

varhaisessa vaiheessa tuleviin ympäristövaatimuksiin, hiilestä riippuvaisia aloja 

koskevien prosessien uudelleenjärjestämistä, kaukolämmön, myös tehokkaan 

yhteistuotannon, nykyaikaistamista, energian varastointia, sähköistä liikkuvuutta 

koskevia ratkaisuja ja infrastruktuureja sekä energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja; 

24. muistuttaa varojen väärinkäytön ehkäisemisen ja sen tutkimisen sekä petosten 

torjuntapolitiikan tärkeydestä; painottaa lisäksi yhteistyön merkitystä kolmansien 

maiden kanssa, jotta saataisiin luotua varhainen seurantajärjestelmä kaikkein 

vaarallisimmille tuotteille, jotka voivat vahingoittaa kansalaisten terveyttä ja 

turvallisuutta ja vahingoittaa ympäristöämme; 

25. palauttaa mieliin, että hyvä terveys on muiden EU:n asettamien tavoitteiden 

saavuttamisen edellytys ja että politiikoilla, esimerkiksi maatalous-, ympäristö-, 

sosiaali-, osallisuus- ja työvoimapolitiikoilla, on vaikutuksia terveyteen; kehottaakin 
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vahvistamaan seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä terveysvaikutusten 

arviointia sekä monialaista yhteistyötä; 

26. korostaa EU:n hajautettujen erillisvirastojen (Euroopan tautienehkäisy- 

ja -valvontakeskus, Euroopan kemikaalivirasto, Euroopan ympäristökeskus, Euroopan 

elintarviketurvallisuusvirasto, Euroopan lääkevirasto) merkitystä EU:n asettamien, 

ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 

täytäntöönpanossa; kehottaa komissiota takaamaan niiden kestävät ja varmat 

resursointijärjestelmät seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä; 

27. kehottaa kasvattamaan EU:n talousarviossa vuoden 2020 jälkeen koheesiopolitiikan 

toimille osoitettujen määrärahojen osuutta tunnustaen siten Euroopan rakenne- ja 

investointirahastojen merkittävän panoksen ympäristöön ja terveydenhoitoon liittyvän 

infrastruktuurin parantamisessa ja alueiden välisten sosioekonomisten erojen 

poistamisessa; korostaa, että rahoitusvälineiden vaikuttavuus ei poista ehdotonta tarvetta 

turvautua avustuksiin tietyillä alueilla, etenkään kun kyse on innovatiivisista ja 

riskialttiista hankkeista; 

28. korostaa, että EU:n olisi ulkoisia toimia koskevassa varainkäytössään pidettävä kiinni 

ilmastoon ja ympäristöön liittyvää rahoitusta koskevista kunnianhimoisista 

tavoitteistaan; 

29. kehottaa saattamaan seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen hyväksymistä koskevan 

lainsäädäntömenettelyn päätökseen ennen vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleja, 

jotta alakohtaista EU-lainsäädäntöä koskeville neuvotteluille jää riittävästi aikaa ja jotta 

vältetään viiveet uusien ohjelmien täytäntöönpanossa; 

30. korostaa, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä EU:n on osoitettava 

taloudellista apua ydinenergian käytöstä poistamiselle vuoden 2020 jälkeen, jotta 

varmistetaan ympäristön ja kansanterveyden tehokas suojelu säteilyyn liittyviltä 

vaaroilta; painottaa ydinenergian käytöstä poistamista ja ydinjätteen käsittelyä koskevan 

pitkän ja monimutkaisen prosessin ainutlaatuisuutta ja sitä, että prosessi edellyttää 

teknisten erityislaitteiden ja erittäin ammattitaitoisen henkilöstön saatavuutta sekä 

riittäviä taloudellisia resursseja. 
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