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PERUSTELUT – YHTEENVETO TOSISEIKOISTA JA HAVAINNOISTA 

Kiertotalous on unionin toimintapolitiikan uusi käsite, jossa kaavaillaan talouden 

rakenneuudistuksia siten, että ota-tee-hävitä-mallista siirrytään kiertävään malliin, joka vastaa 

paremmin todellisen elämän järjestelmää. Toteuttaakseen tämän muutoksen ja 

suunnitellakseen tulevaisuutemme uudelleen komissio julkaisi joulukuussa 2015 

kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman, eli laajan poliittisen kehyksen, jolla halutaan 

määritellä uudelleen yhteiskuntiemme lähestymistapa tavaroiden ja palveluiden tuottamiseen 

ja kuluttamiseen. Unionin keskeisiin toimintapolitiikkoihin kuuluvaa koheesiopolitiikkaa 

pidetään yhtenä tärkeimmistä investointilähteistä. Koheesiopolitiikka tarjoaa myös parhaat 

välineet kiertotalouden toteuttamiseen, kun otetaan huomioon suhteellisuusperiaate ja 

toissijaisuusperiaate. Koheesiopolitiikan tukirangan muodostava monitasoinen hallinto toimii 

saman periaatteen mukaisesti. Näitä kahta toimintapolitiikan alaa siis harjoitetaan samalla 

logiikalla, ja siksi niiden olisi täydennettävä toisiaan pyrittäessä saavuttamaan poliittiset 

tavoitteet. Edellä mainitun potentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää, että 

tunnistamme kummankin toimintapolitiikan alan välineet ja vahvistamme niitä. 

Koheesiopolitiikan rooli kiertotalouden edistämisessä 

Kiertotalous ei ohjelmakautta 2014–2020 valmisteltaessa kuulunut unionin 

painopistealueisiin. Sen vuoksi kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman hyväksymisen 

jälkeen pyrittiin tarkastelemaan ERI-rahastoissa olevaa investointipotentiaalia, jota voitaisiin 

ohjata edelleen kiertotalouden toteuttamiseen. 

Jätehuollon parantamisen ja jätteiden syntymisen ehkäisemiseen, uudelleenkäyttöön ja 

kierrätykseen (jotka ovat unionissa suotavia jätteen käsittelyn vaihtoehtoja) keskittymisen 

investointipotentiaali on 5,5 miljardia euroa. Lisäksi on 2,3 miljardin euron potentiaali pk-

yritysten ympäristöystävällisiin tuotantoprosesseihin ja resurssitehokkuuteen. 

Koheesiopolitiikalla voidaan tukea veden uudelleenkäyttöä 15 miljardilla eurolla, jotka 

kohdennetaan vesialan investointeihin kaudella 2014–2020. Tarjolla on myös merkittäviä 

tutkimuksen ja innovoinnin rahoittamista koskevia mahdollisuuksia, ja kiertotalous on 

etusijalla näitä investointeja ohjaavissa älykkään erikoistumisen strategioissa. 

Kiertotalous kestävän alueellisen kehityksen moottorina 

Kiertotaloutta koskevien toimienpiteiden moottorina ovat kaikki unionin kaupungit ja kunnat. 

Alue- ja paikallisviranomaiset ovat lähimpänä kansalaisia ja paikallisia haasteita, joten niillä 

on parempi käsitys paikallisista haasteista ja mahdollisuuksista. Siksi on erittäin tärkeää 

varmistaa alue- ja paikallisviranomaisten asianmukainen toiminnallinen ja taloudellinen 

riippumattomuus ja erityisesti niiden oikeus laatia ja toteuttaa omia kehitysstrategioitaan, 

yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä ja yhdennettyjä alueellisia investointeja, jotta voidaan 

auttaa paikallisia sidosryhmiä yhdistämään rahoitusvirtoja ja suunnittelemaan kiertotalouteen 

painottuvia paikallisaloitteita. 

Systeemiajattelu on yksi kiertotalouden perusperiaatteista, koska taloudessa voidaan siirtyä 

lineaarisesta mallista kiertotalouteen ainoastaan yhteistyöllä ja yhdistämällä liiketoiminta- ja 

tuotantomalleja. Mietinnössä korostetaan myös pk-yritysten roolia, sillä ne tuntevat paikalliset 

markkinat parhaiten ja voivat tiedottaa myönteisistä käytännöistä tekemällä yhteistyötä 

yhteisöjen kanssa ja luomalla paikallista arvoa sekä pysyviä paikallisia työpaikkoja. Pk-

yritykset tuottavat innovoinnin ja kehityksen myötä markkinoille ja yhteiskunnalle uusia 
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ratkaisuja ja kiertotalouden liiketoimintamalleja. Ne tukeutuvat tässä prosessissa 

koheesiopolitiikkaan, etenkin älykkään erikostumisen ja Horisontti 2020 -puiteohjelmasta ja 

ERI-rahastoista saatavan synergian yhteydessä, ja investointeihin, jotka hankitaan EIP:n ja 

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) myötävaikutuksella. Meidän olisi 

tuettava näitä toimia ja ohjattava kumpaakin toimintapolitiikan alaa tähän suuntaan pyrkien 

siihen, että tämän päivän innovaatioista tulee huomisen realiteetteja. Kiertotalouteen 

perustuvien tuotteiden ja palveluiden kysyntä on valitettavasti edelleen vähäistä, koska ne 

ovat usein lineaarisia vastineitaan kalliimpia, ja viimeksi mainittujen kielteisiä ulkoisia 

vaikutuksia ei oteta huomioon. Ympäristöystävälliset julkiset hankinnat tarjoavat yhdessä 

kiertotalouteen perustuvien hankintojen kanssa viranomaisille oivan välineen kiertotalouden 

markkinoita koskeviin kannustimiin. 

Makroalueellinen lähestymistapa on myös olennainen, jotta saadaan aikaan alueellista 

yhteistyötä ja koordinointia, ja se tarjoaa myös mahdollisuuden paikallisten markkinoiden 

luomiseen erityisesti uusioraaka-aineiden yhteydessä. Meidän on siis järkeistettävä yhteisten 

valmiuksien luominen esimerkiksi jäteöljyjen uudistamisen ja muiden kierrätysvalmiuksien 

suhteen. Rajat ylittävät ja ylikansalliset yhteistyöohjelmat ovat ratkaisevia, jotta voidaan 

edistää kiertotalouden toimintoja koskevaa alueiden välistä yhteistyötä, teollisuuden 

symbiooseja, tiedottamista sekä osaamisen ja parhaiden käytäntöjen vaihtamista. 

Kaikella tällä pyritään siihen, että alueistamme ja paikallisyhteisöistämme tulisi sitkeämpiä ja 

kilpailukykyisempiä maailmanlaajuisilla markkinoilla. Kiertotalous luo paikallisia 

työpaikkoja ja liiketoimintamalleja, jotka perustuvat unionin, sen alueiden ja kuntien 

ydinolemukseen. Eräs tärkeimmistä täysin toimivan kiertotalouden mallin perusedellytyksistä 

on se, että lisätään kestävää ja paikallista energiantuotantoa, samalla kun parannetaan 

resurssitehokkuutta ja lisätään hyödynnettyjen materiaalien virtaa. Uusiutuvat energianlähteet 

kuuluvat kiertotalouden olennaisiin tukipilareihin, joten ne ovat eräs tärkeimmistä välillisen 

kiertotalouteen investoinnin keinoista, joissa on kosolti potentiaalia paikallisen 

ympäristöystävällisen työllisyyden edistämiseen. 

Biotalous on vakiintunut unionin toimintapolitiikan ala, jonka ratkaisevilla politiikkatoimilla 

voidaan edistää merkittävästi kiertotalouden toteuttamista. Siirtymällä biopohjaisiin raaka-

aineisiin ja biopohjaisiin tuotantomenetelmiin saadaan vuoteen 2030 mennessä aikaan 

vuosittaiset 2,5 miljardin hiilidioksidiekvivalenttitonnin säästöt, samalla kun reagoidaan 

unionin pitkän aikavälin haasteeseen, eli vähennetään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. 

Biopohjaiset, biohajoavat ja kompostoitavat materiaalit sekä pysyvät materiaalit ovat tärkeitä 

resurssitehokkuuden parantamiseksi ja arvokkaiden materiaalien palauttamiseksi 

kiertotalouden silmukoihin. Tulevaisuuden innovointimahdollisuudet piilevät biopohjaisten 

raaka-aineiden tehokkaammassa hallinnassa sekä myrkyllisten aineiden käytön vaiheittaisessa 

lopettamisessa kaikkien materiaalien yhteydessä. 

Kiertotalouspaketin täytäntöönpanoon johtaviin ensimmäisiin lainsäädäntötoimiin kuului 

jätepaketti, jossa määriteltiin useita jätteiden asianmukaista käsittelyä koskevia tarpeellisia 

säännöksiä, sillä jätehuolto on kuntien ja alueiden tärkein haaste. Jätepaketissa asetettujen 

tavoitteiden saavuttaminen edellyttää vääjäämättä taloudellisen tuen saamista 

koheesiopolitiikan avulla. Kun otetaan huomioon unionin tasolla vahvistetut kierrätysasteet ja 

täytäntöönpanoa varten suunniteltu aikataulu, on välttämätöntä keskittyä jätehierarkian 

ylemmille tasoille tehtäviin investointeihin, jotta voidaan saavuttaa tavoitteet ja välttää pitkän 

aikavälin teknologista lukkiutumista. Jäsenvaltioiden olisi käytettävä kansallisia 
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kiertotalousstrategioita ja kansallisia jätehuoltosuunnitelmia pitkän aikavälin 

toimintapolitiikan välineinä, joilla voidaan antaa selkeitä ohjeita kaikille sidosryhmille ja 

komissiolle selkeä signaali siitä, että jäsenvaltiot ovat toteuttamassa kiertotaloutta. 

Elintarvikejätettä pidetään maailmanlaajuisesti merkittävänä taloudellisena ja eettisenä 

ongelmana, johon on puututtava jokaisessa elintarvikkeiden arvoketjun lenkissä. Unionissa 

haaskataan nykyisin vuosittain noin 173 kilogrammaa elintarvikkeita henkilöä kohti, mikä 

tarkoittaa kaikkiaan 20:tä prosenttia Euroopan vuosittaisesta elintarviketuotannosta. 

Paikallinen toiminta on osoittautunut oivaksi vastalääkkeeksi tähän monitahoiseen 

haasteeseen; menestystarinoita ja toteutettuja hankkeita löytyy eri puolilta Eurooppaa. Siksi 

olisi lisättävä rahoitusta tilaisuuksille, joilla puututaan tähän merkittävään kysymykseen. 

Yksi päivänpolttavista maailmanlaajuisista haasteista on roskaaminen, joka vaikuttaa yleensä 

tuntuvimmin paikallisyhteisöihin ja niiden elämänlaatuun. Eräiden arvioiden mukaan 

puhdistustoimet aiheuttavat vuosittain Euroopan veronmaksajille 25 euron kustannukset 

henkeä kohti, ja eräissä jäsenvaltioissa kustannukset saattavat olla jopa 54 euroa vuodessa. 

Roskaamisen ongelmaan reagoimisesta on tiedotettava paremmin ja sitä on rahoitettava ERI-

rahastoista, koska roskaamisen lopettamisesta koituu sekä ekologista että sosiaalista hyötyä. 

Toimimattomuus vaikuttaa tuntuvimmin yhteiskunnan köyhimpiin väestönosiin. Lisäksi 

merien roskaamisen ongelman ratkaiseminen käynnistetään sillä, että ehkäistään roskaaminen 

maissa. 

Kiertotalous vuoden 2020 jälkeisessä koheesiopolitiikassa 

Koheesiopolitiikassa ja kiertotaloudessa ei ole kyse pelkästään infrastruktuurista, vaan myös 

sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta ja yhteisvastuusta. Niillä annetaan vastauksia alue- ja 

paikallisyhteisöjen haasteisiin näiden yrittäessä ratkaista tärkeimpiä ilmastoon liittyviä 

kysymyksiä. Siksi tässä mietinnössä käsitellään uusien ennakkoehtojen käyttöön ottamista, 

jotta koheesiopolitiikan järjestelmässä päästäisiin kiertotalouteen, mikä mahdollistaisi uudet, 

kiertotalouden periaatteita paremmin vastaavat toimenpideohjelmat. Mietinnössä edellytetään 

asianmukaisia jäljitysmenetelmiä kiertotalouden toteuttamista edistävän koheesiopolitiikan 

valvontaa varten ja pyydetään lisäämään tuntuvasti kiertotaloutta ja ilmastoa koskevia 

määrärahoja vuoden 2020 jälkeisessä koheesiopolitiikassa. 
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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

koheesiopolitiikasta ja kiertotaloudesta 

(2017/2211(INI)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU-sopimus) ja erityisesti 

sen 3 artiklan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 

ja erityisesti sen 4, 11, 174–178, 191 ja 349 artiklan, 

– ottaa huomioon Pariisin sopimuksen, päätöksen 1/CP.21, ilmastonmuutosta koskevan 

Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) osapuolten 21. kokouksen 

(COP21) ja Pariisissa Ranskassa 30. marraskuuta–11. joulukuuta 2015 pidetyn Kioton 

pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan osapuolten 11. konferenssin (CMP11), 

– ottaa huomioon Pariisin sopimuksen 7 artiklan 2 kohdan ja 11 artiklan 2 kohdan, joissa 

tunnustetaan ilmastonmuutoksen ja ilmastotoimien paikallinen, valtiotasoa alempi ja 

alueellinen ulottuvuus, 

– ottaa huomioon YK:n uudet kestävän kehityksen tavoitteet ja erityisesti tavoitteen nro 7 

”varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille” ja tavoitteen 

nro 11 ”taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat”, 

– ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, 

koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan 

meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan 

aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja 

kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 1083/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/20131 (jäljempänä ”yhteisiä säännöksiä koskeva 

asetus”), 

– ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun ja 

työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) 

N:o 1080/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 1301/20132, 

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 1081/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/20133, 

– ottaa huomioon Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan 

aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä 17. joulukuuta 2013 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/20134, 

                                                 
1 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320. 
2 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 289. 
3 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 470. 
4 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 259. 
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– ottaa huomioon eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) annetun 

asetuksen (EY) N:o 1082/2006 muuttamisesta tällaisten yhtymien perustamisen ja 

toiminnan selkeyttämiseksi, yksinkertaistamiseksi ja parantamiseksi 17. joulukuuta 

2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1302/20135, 

– ottaa huomioon koheesiorahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1084/2006 

kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 1300/20136, 

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 

neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012,7, 

– ottaa huomioon komission 26. tammikuuta 2017 antaman tiedonannon ”Energian 

hyödyntäminen kiertotaloudessa” (COM(2017)0034), 

– ottaa huomioon komission 26. tammikuuta 2017 antaman kertomuksen ”Kiertotaloutta 

koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpano” (COM(2017)0033), 

– ottaa huomioon komission 14. joulukuuta 2015 antaman tiedonannon ”Investoinnit 

työpaikkoihin ja kasvuun – Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten 

maksimointi” (COM(2015)0639), 

– ottaa huomioon komission 2. joulukuuta 2015 antaman tiedonannon ”Kierto kuntoon – 

Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma” (COM(2015)0614), 

– ottaa huomioon komission 2. heinäkuuta 2014 antaman tiedonannon ”Kohti 

kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa” (COM(2014)0398), 

– ottaa huomioon komission 2. heinäkuuta 2014 antaman tiedonannon ”Vihreä 

toimintasuunnitelman pk-yrityksille – Ympäristöhaasteiden kääntäminen 

liiketoimintamahdollisuuksiksi” (COM(2014)0440), 

– ottaa huomioon komission 3. maaliskuuta 2010 antaman tiedonannon ”Eurooppa 2020: 

Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” (COM(2010)2020), 

– ottaa huomioon komission 13. helmikuuta 2012 antaman tiedonannon 

”Innovointistrategia kestävää kasvua varten: biotalousstrategia Euroopalle” 

(COM(2012)0060), 

– ottaa huomioon komission 10. heinäkuuta 2012 antaman tiedonannon ”Älykkäät 

kaupungit ja yhteisöt – eurooppalainen innovaatiokumppanuus” (COM(2012)4701), 

– ottaa huomioon komission joulukuussa 2017 teettämän tutkimuksen, joka koskee 

ympäristöä koskevien huolenaiheiden sisällyttämistä koheesiopolitiikan rahastoihin 

kolmella eri ohjelmakaudella (”Integration of environmental concerns in Cohesion 

                                                 
5 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 303. 
6 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 281. 
7 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1. 
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Policy Funds (ERDF, ESF, CF) – Results, evolution and trends through three 

programming periods (2000–2006, 2007–2013, 2014–2020)”), 

– ottaa huomioon 16. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Investoinnit 

työllisyyteen ja kasvuun – Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten 

maksimointi: yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 

kertomuksen arviointi”8, 

– ottaa huomioon 13. syyskuuta 2016 antamansa päätöslauselman Euroopan alueellisesta 

yhteistyöstä – parhaat käytänteet ja innovatiiviset toimet9, 

– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman innovointiin liittyvistä 

synergiavaikutuksista: Euroopan rakenne- ja investointirahastot, Horisontti 2020 ja 

muut eurooppalaiset innovaatiorahastot sekä EU:n ohjelmat10, 

– ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman resurssitehokkuudesta: 

siirtyminen kohti kiertotaloutta11, 

– ottaa huomioon 19. toukokuuta 2015 antamansa päätöslauselman vihreään kasvuun 

liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille12, 

– ottaa huomioon 28. maaliskuuta 2017 annetun älykkäitä saaria koskevan julkilausuman, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan sekä valiokunta-aloitteisten mietintöjen 

laatimista koskevasta lupamenettelystä 12. joulukuuta 2002 tehdyn 

puheenjohtajakokouksen päätöksen 1 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja liitteen 3, 

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön ja ympäristön, kansanterveyden ja 

elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0000/2018), 

A. toteaa, että alue- ja paikallisviranomaiset ovat kierotalouteen siirtymisen eturintamassa 

ja että niiden osuus on ratkaiseva tämän siirtymän toteuttamisessa; 

B. toteaa, että siirtyminen vahvempaan ja kiertoa enemmän painottavaan talouteen 

merkitsee paitsi haastetta myös huomattavia mahdollisuuksia Euroopan kaikille alueille; 

C. toteaa, että Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttaminen merkitsee siirtymistä kiertoa 

enemmän painottavaan talouteen; 

D. toteaa, että koheesiopolitiikka tarjoaa paitsi Euroopan rakenne- ja investointirahastojen 

(ERI-rahastot) avulla investointimahdollisuuksia, joilla reagoidaan paikallisiin 

tarpeisiin, myös yhdennetyn politiikkakehyksen, jolla autetaan Euroopan alueita 

selviytymään kehitystä koskevista moninaisista haasteista, mukaan lukien 

                                                 
8 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0053. 
9 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0321. 
10 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0311. 
11 EUVL C 265, 11.8.2017, s. 65. 
12 EUVL C 353, 27.9.2016, s. 27. 



 

PR\1147890FI.docx 9/11 PE619.126v02-00 

 FI 

resurssitehokkuuden ja kestävän kehityksen tukeminen, ja edistetään alueellista 

yhteistyötä ja valmiuksien kehittämistä; 

E. toteaa, että koheesiopolitiikan nykyisessä oikeudellisessa kehyksessä ei mainita 

tavoitteena siirtymistä kiertotalouteen ja että kestävä kehitys on ERI-rahastojen käyttöä 

koskeva monialainen periaate, kuten yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 

8 artiklassa ja (liitteessä I olevassa) yhteisessä strategiakehyksessä todetaan; 

F. toteaa, että monet ERI-rahastoille asetetuista aihekohtaisista tavoitteista, joilla halutaan 

noudattaa älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa Eurooppa 2020 -strategiaa 

sekä siihen liittyviä ennakkoehtoja, ovat merkittäviä myös kiertotalouden tavoitteiden 

kannalta; 

G. toteaa, että yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 6 artiklasta seuraa, että ERI-

rahastoista tuettavien toimien on oltava sovellettavan unionin oikeuden ja sen 

soveltamiseen liittyvän kansallisen lainsäädännön mukaisia, ympäristölainsäädäntö 

mukaan lukien; 

Koheesiopolitiikan rooli kiertotalouden edistämisessä 

1. toteaa, että kiertotalouden toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa koskevan komission 

selonteon mukaan EU:n tuki innovoinnille, pk-yrityksille, vähähiiliselle taloudelle ja 

ympäristönsuojelulle on kaudella 2014–2020 kaikkiaan 150 miljardia euroa ja että 

monet näistä kohteista edistävät kiertotalouden toteutumista; 

2. pitää kuitenkin valitettavana, että nykyinen politiikkakehys ei mahdollista 

koheesiopolitiikan täyttä panosta kiertotalouteen, kuten komission teettämässä 

tutkimuksessa korostetaan; toteaa tässä yhteydessä, että kiertotalous ei sellaisenaan 

kuulu rahoituksen kohdentamisessa käytettävän nykyisen ”tukitoimien alan” 

määritelmän piiriin; 

3. toteaa, että useat alueet ovat hyödyntäneet älykkään erikoistumisen strategioitaan 

asettaessaan kiertotaloutta koskevia ensisijaisia tavoitteita ja ohjanneet 

koheesiopolitiikan avulla investointeja tutkimukseen ja innovointiin tätä tavoitetta 

varten; 

4. pitää myönteisenä, että pk-yrityksiä varten on perustettu Euroopan resurssitehokkuuden 

osaamiskeskus; 

5. toteaa jälleen kerran, että kiertotalous on muutakin kuin jätehuoltoa ja siihen kuuluu 

useita aloja, kuten vihreät työpaikat, uusiutuva energia, resurssitehokkuus, biotalous, 

vesihuolto, energiatehokkuus, elintarvikejäte, merien roskaantuminen sekä 

kiertotalouteen liittyviä aloja koskeva tutkimus, kehitys ja innovointi; toteaa kuitenkin, 

että jätealan infrastruktuuri on olennainen osatekijä lineaaristen tuotanto- ja 

kulutusmallien vähentämisessä; 

6. korostaa ERI-rahastoihin liitettyä ennakkoehtoa, jonka mukaan ”edistetään 

taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestäviä investointeja jätealaan”, ja sen 

merkitystä; pitää kuitenkin valitettavana, että huomattavassa osassa ERI-rahastoista 



 

PE619.126v02-00 10/11 PR\1147890FI.docx 

FI 

yhteisrahoitusta saaneita tapauksia jätehierarkia on sivuutettu ja että pitkän aikavälin 

tulosten ympäristöarviointi on ollut puutteellinen; 

7. korostaa jätehierarkian soveltamisen tärkeyttä, koska kiertotalouden toteutuminen 

edellyttää sen soveltamista; panee lisäksi merkille kielteisen suuntauksen, jossa ERI-

rahastojen varoja investoidaan jätehierarkian alemmille tasoille, erityisesti mekaanis-

biologisiin käsittelylaitoksiin ja polttamiseen, mikä saattaa johtaa ylisuureen 

kapasiteettiin ja pitkän aikavälin teknologiseen lukkiutumiseen, joka vaarantaisi unionin 

kierrätystavoitteiden saavuttamisen; 

Kiertotalous kestävän alueellisen kehityksen moottorina 

8. korostaa kumppanuusperiaatteen merkitystä sekä sidosryhmien tärkeää roolia 

kumppanuussopimuksia ja toimenpideohjelmia laadittaessa; kehottaa ottamaan 

kumppanit aidosti mukaan toimintapolitiikan prosesseihin ja kehottaa sisällyttämään 

kiertotaloutta koskevat tavoitteet asianmukaisesti ohjelma-asiakirjoihin; 

9. toteaa, että koheesiopolitiikan avulla tuetut kiertotaloutta koskevat hankkeet ovat 

tuottaneet suurempia etuja kehittyneemmille alueille; kannustaa siksi vähemmän 

kehittyneitä alueita lisäämään toimiaan nopean teknisen edistyksen aikaan saamiseksi 

panemalla täytäntöön lisää hankkeita, jotka vastaavat kiertotalouden periaatteita; 

10. korostaa biotalouden tarjoamia alueellisen kehityksen mahdollisuuksia; kehottaa 

hyödyntämään suuremmassa määrin ERI-rahastoja nykyisten innovaatioiden 

toteuttamiseen ja edistämään innovointia biopohjaisten, biohajoavien ja 

kompostoitavien materiaalien kehittämiseen kestävästi hoidetuista bioraaka-aineista; 

11. kehottaa parantamaan paikallisviranomaisten rahoituksensaantimahdollisuuksia, jotta 

voidaan investoida ympäristöystävällisiin työpaikkoihin ja paikalliseen energiaan 

siirtymiseen, mukaan lukien energiatehokkuus, energian hajautettuun jakeluun ja 

kiertotalouteen; 

12. toteaa, että ympäristöä koskevien huolenaiheiden koheesiopolitiikkaan sisällyttämistä 

koskevassa tutkimuksessa tarkasteltiin 32:ta toimenpideohjelmaa, joista yhdeksässä 

käsiteltiin kiertotaloutta ja kuudessa ympäristöystävällisiä työpaikkoja; pitää alue- ja 

paikallisviranomaisten nykyisiä toimia myönteisinä, mutta kehottaa samalla 

jäsenvaltioita sisällyttämään kiertotalouden paremmin toimenpideohjelmiin ja 

kumppanuussopimuksiin; 

13. katsoo, että ERI-rahastojen suunnittelu olisi tulevaisuudessa liitettävä paremmin 

vuoteen 2030 ulottuviin kansallisiin energia- ja ilmastosuunnitelmiin; 

14. kehottaa jäsenvaltioita edistämään rajat ylittävää yhteistyötä, etenkin Euroopan 

alueellisen yhteistyön avulla, kiertotaloutta koskevien hankkeiden toteuttamiseksi; 

15. korostaa makroaluestrategioiden tarjoamia mahdollisuuksia kiertotalouden 

toteuttamiseksi paitsi jäsenvaltioissa myös samalla maantieteellisellä alueella 

sijaitsevissa kolmansissa maissa; korostaa, että kyseisillä strategioilla voitaisiin tukea 

unionin uusioraaka-aineiden markkinoita; 
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16. toteaa jälleen kerran pitävänsä alue- ja paikallisviranomaisten ja kansallisten 

viranomaisten valmiuksien kehittämistä ja ylläpitämistä tärkeänä ja katsoo tämän olevan 

erittäin merkittävää kiertotalouteen siirtymisen kannalta; korostaa, että teknisellä tuella 

saattaa olla tällä alalla merkittävä rooli; 

17. korostaa ympäristöystävällisten julkisten hankintojen merkitystä kiertotalouden 

moottorina, sillä julkisten urakoiden, julkishyödykkeiden ja julkisten palveluiden 

tuottamisen markkinoiden arvoksi arvioidaan 1,8 biljoonaa euroa vuodessa13; 

18. kannustaa alue- ja paikallisviranomaisia investoimaan edelleen siihen, että tiedotetaan ja 

valistetaan kaikkien sellaisten toimien hyödyistä ja eduista, joilla pyritään 

kiertotalouden toteuttamiseen koheesiopolitiikan hankkeiden avulla, ja lisätään siten 

kansalaisten osallistumista ja vaikutetaan kuluttajien käyttäytymiseen; 

Kiertotalous vuoden 2020 jälkeisessä koheesiopolitiikassa 

19. kehottaa komissiota ottamaan seuraavaa ohjelmakautta varten käyttöön asianmukaisia 

jäljitysmenetelmiä, jotta voidaan seurata tarkasti, miten koheesiopolitiikalla edistetään 

kiertotalouden toteutumista; 

20. kehottaa komissiota laatimaan tulevan koheesiopolitiikan yhteydessä uusia 

ennakkoehtoja, jotka koskevat kiertotalouden toteutumista, esimerkiksi kehittämällä 

kiertotalousstrategioita; 

21. korostaa, että on tehostettava koheesiopolitiikan tuen kohdentamista kaupunkien 

kestävään kehittämiseen, ja kehottaa antamaan tässä yhteydessä kiertotalouteen 

liittyville tavoitteille näkyvämmän roolin; kehottaa jatkamaan tämän alan innovoivia 

kaupunkitoimia ja kehottaa komissiota hyödyntämään mahdollisimman hyvin kaudelta 

2014–2020 saatuja kokemuksia tulevia suunnitelmia laadittaessa; 

22. korostaa kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen keskinäistä riippuvuutta ja 

kehottaa siksi lisäämään merkittävästi kiertotaloutta ja ilmastonmuutosta koskevia 

määrärahoja vuoden 2020 jälkeen harjoitettavassa koheesiopolitiikassa; 

° 

° ° 

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 

 

                                                 
13 ”Ympäristöä säästäviä hankintoja – Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa 

hankinnoissa”, kolmas laitos, komissio 2016. 


