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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. kehottaa komissiota mukauttamaan eurooppalaisen ohjausjakson prosessia uuteen 
pitkän aikavälin strategiseen kehykseen, joka perustuu kestävän kehityksen tavoitteisiin 
ja jolla tuetaan jäsenvaltioita ympäristön kannalta kestävän ja sosiaalisesti osallistavan 
kasvun saavuttamisessa; muistuttaa, että on tärkeää valvoa Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa, jotta voidaan varmistaa merkittävä edistyminen sen 
keskeisten periaatteiden toteuttamisessa, erityisesti kun on kyse oikeudesta kaikkien 
saatavilla olevaan kohtuuhintaiseen ja korkealaatuiseen ennalta ehkäisevään 
terveydenhuoltoon;

2. korostaa, että sosiaalipolitiikalla ja ilmasto- ja ympäristöpolitiikalla olisi oltava 
täysimääräinen rooli talouspolitiikan eurooppalaisessa ohjausjaksossa sen taloudellisten 
ulottuvuuksien lisäksi; kehottaa ottamaan huomioon indikaattorit, joilla pyritään 
mittaamaan kestävyyttä ja hyvinvointia;

3. painottaa, että energian ja luonnonvarojen käytön irrottamista talouskasvusta on Pariisin 
ilmastosopimuksen sitoumusten mukaisesti edelleen jatkettava, jotta EU saavuttaisi 
vuodelle 2030 asettamansa ilmasto- ja energiatavoitteet;

4. kehottaa komissiota sisällyttämään talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon 
talouden ilmastoneutraaliuden saavuttamista koskevan tavoitteen; palauttaa mieliin, että 
EU on sitoutunut saamaan aikaiseksi kasvihuonekaasujen nollanettopäästöt vuoteen 
2050 mennessä sosiaalisesti oikeudenmukaisen siirtymän kautta kustannustehokkaalla 
tavalla;

5. korostaa, että EU:n talouden irtautuminen hiilestä edistää merkittävästi lisäinvestointeja; 
palauttaa mieliin, että nykyisin noin 2 prosenttia EU:n BKT:stä investoidaan unionin 
energiajärjestelmään ja siihen liittyvään infrastruktuuriin; toteaa, että 
kasvihuonekaasujen nollanettopäästötalouden saavuttamiseksi taso olisi nostettava 
2,8 prosenttiin, mikä edellyttää perustasoon verrattuna huomattavia lisäinvestointeja;

6. palauttaa mieleen tarpeen saattaa EU:n rahoitussitoumukset vastaamaan Pariisin 
ilmastotavoitteita muun muassa varmistamalla, että investoinnit tukevat tai ovat 
ilmastotavoitteiden mukaisia, lisäämällä ilmastorahoitusta ja valtavirtaistamalla 
rahavirtoja koskeva ilmastoraportointi;

7. korostaa tarvetta sisällyttää osaksi eurooppalaista ohjausjaksoa ilmasto- ja 
energiatavoitteet, jotka jäsenvaltiot ovat asettaneet energiaunionin ja ilmastotoimien 
hallintoa koskevan asetuksen perusteella1;

8. korostaa, että talouden viherryttäminen ja tehokkaampiin terveydenhuoltojärjestelmiin 
investoiminen lisäävät Euroopan valmiuksia parantaa kansalaistensa hyvinvointia; 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, 
energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 1).
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toteaa, että rakenneuudistusten lyhyen aikavälin vaikutukset julkiseen talouteen sekä 
niiden pitkän aikavälin ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset olisi otettava 
huomioon;

9. katsoo, että on tärkeää hyödyntää eurooppalaista ohjausjaksoa, jotta voidaan nopeuttaa 
siirtymistä kohti resurssi- ja energiatehokasta, kiertoon ja uusiutuvaan energiaan 
perustuvaa nollanettopäästötaloutta, joka edistää kestävää kehitystä ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista; toteaa jälleen, että EU:n taloudellinen tuki hiili-
intensiivisille alueille on tärkeää, jotta mahdollistetaan oikeudenmukainen 
energiasiirtymä puhtaisiin teknologioihin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin samalla 
kun luodaan kestäviä työpaikkoja;

10. pitää eurooppalaista ohjausjaksoa keskeisenä välineenä, jota ilman EU:n biologista 
monimuotoisuutta koskevia tavoitteita ja niihin liittyviä sosioekonomisia hyötyjä ei
saavuteta;

11. suhtautuu myönteisesti ehdotettuun EU:n rahoituksen kohdentamiseen seuraavalla 
ohjelmakaudella jäsenvaltioiden tukemiseen niiden pannessa täytäntöön suosituksia ja 
rakenneuudistuksia, mutta korostaa, että tämä yhteys ei saisi muodostua 
ehdollisuudeksi; kehottaa ottamaan käyttöön pidemmän aikavälin näkökulman 
uudistusten edistymisen seurantaan ja arviointiin;

12. suhtautuu myönteisesti siihen, että eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä katsotaan, 
että jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota työvoiman 
mukautumiskykyyn, jotta varmistetaan, että työntekijöillä on asianmukaiset, 
teknologisen kehityksen vauhdissa pysyvät taidot; korostaa tässä yhteydessä, että 
siirtymään on omaksuttava oikeudenmukainen lähestymistapa, jolla varmistetaan 
kaikkien asianosaisten osallisuus ja osallistuminen sekä tuetaan työvoimaa ja 
ihmisarvoisen työn ja laadukkaiden työpaikkojen luomista;

13. suhtautuu myönteisesti siihen, että terveydenhuollon alalla eurooppalaisessa 
ohjausjaksossa painopiste siirtyi kustannussäästöistä terveydenhuoltojärjestelmien 
suorituskykyyn, ja toteaa, että terveystulokset ja laadukas ja kaikkien saatavilla oleva 
kohtuuhintainen terveydenhuolto ovat tärkeitä; kehottaa kehittämään yhteisiä 
indikaattoreita ja menetelmiä terveydenhuoltojärjestelmien suorituskyvyn arvioimiseksi, 
jotta voidaan pienentää terveyseroja; tukee pyrkimyksiä kehittää yhteisiä indikaattoreita 
ja menetelmiä, joiden avulla voidaan arvioida kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien 
suorituskykyä, mukaan luettuina eriarvoisuus ja aukot terveydenhuollon saatavuudessa;

14. korostaa, että tehokkaat investoinnit terveydenhuoltoon sekä terveysalan tutkimukseen 
ja sairauksien ennaltaehkäisyyn ovat olennaisen tärkeitä, jotta kansalaisille voidaan 
tarjota yhdenvertaiset mahdollisuudet saada korkealaatuisia terveydenhuoltopalveluja; 
korostaa terveydenhuoltoalan kestävyyden merkitystä;

15. korostaa kansalaisyhteiskunnan kanssa kansallisella tasolla käytävän rakenteellisen ja 
järjestelmällisen vuoropuhelun merkitystä omistajuuden lisäämiseksi; katsoo, että 
komission olisi kuultava laajan sidosryhmäjoukon näkemyksiä ja varmistettava 
maakohtaisten suositusten ja raporttien suurempi julkisuus muun muassa lisäämällä 
korkean poliittisen tason keskusteluja;
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16. kehottaa komissiota antamaan eurooppalaiselle ohjausjaksolle alueellisen ulottuvuuden 
sekä analyyttisella että toiminnallisella tasolla; katsoo lisäksi, että rakennepolitiikan 
tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi alue- ja paikallisviranomaisten on 
osallistuttava näiden toimintapolitiikkojen laadintaan ja niitä koskevien päätösten 
tekoon sekä ylhäältä alaspäin että alhaalta ylöspäin suuntautuvassa yhteisessä 
suunnitteluprosessissa;

17. vaatii kansalaisyhteiskunnan ja ympäristöjärjestöjen jäsentynyttä osallistumista 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja ympäristöministerien suurempaa osallistumista 
eurooppalaista ohjausjaksoa koskevaan prosessiin neuvoston tasolla;

18. kehottaa lisäämään johdonmukaisuutta muiden EU:n toimintapolitiikkojen kanssa 
esimerkiksi kun on kyse ilmastonmuutoksesta ja luonnonvarojen kestämättömästä 
käytöstä;

19. korostaa tarvetta vahvistaa EU:n yhteisiä avustusvalmiuksia esimerkiksi Etelä-Euroopan 
maiden kuivuuden, katastrofaalisten tulvien, metsäpalojen ja maanjäristysten varalta; 
korostaa, että on kannustettava parantamaan unionin katastrofintorjuntatoimien 
etukäteissuunnittelua koskevaa yhteistyötä muun muassa siten, että kartoitetaan 
jäsenvaltioiden voimavarat, laaditaan varautumissuunnitelmia ja parannetaan 
riskinhallinnan suunnittelua.
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