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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen 
käsittelevää erityisvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että kestävä talous ei tulevaisuudessa ole pelkästään moraalinen velvoite vaan 
myös talouden kannalta välttämättömyys; katsoo, että Euroopan unionin tulisi olla 
edelläkävijänä tässä muutoksessa ja sen tulisi edistää siirtymistä kestävään vähähiiliseen 
talouteen vähentämällä energiankulutusta, hajauttamalla energian hankintaa, lisäämällä 
uusiutuvan energian käyttöä ja varmistamalla ekosysteemin kestävyys, jotta Euroopan 
teollisuus säilyisi kilpailukykyisenä ja voitaisiin taata puhdas ja turvallinen elinympäristö;

2. muistuttaa, että seuraavassa rahoituskehyksessä olisi saavutettava Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet, erityisesti 20/20/20-ilmasto/energiatavoitteet, joihin sisältyy 
päästövähennystavoitteen nostaminen 30 prosenttiin, ja täytettävä "Resurssitehokas 
Eurooppa" -lippulaivahankkeen tavoitteet;

3. toistaa, että on tärkeää muuttaa Euroopan unionin talous resurssitehokkaaksi taloudeksi; 
katsoo sen tähden, että Euroopan unionin olisi hyödynnettävä talousarviotaan 
luonnonvarojen kulutuksen ja tuontiriippuvuuden vähentämiseksi ja tehostettava samalla 
jätteiden ja materiaalien kierrätystä sekä vesien ja maaperän ennallistamista;

4. painottaa, että on tarpeen vahvistaa Euroopan unionin ympäristö-, kansanterveys- ja 
ilmastolainsäädännön ja -tavoitteiden sisällyttämistä alakohtaisiin politiikkoihin (kuten 
yhteinen maatalouspolitiikka, koheesiopolitiikka, kuluttajapolitiikka, yhteinen 
kalastuspolitiikka ja kehitysyhteistyöpolitiikka); ehdottaa tämän vuoksi, että Euroopan 
unionin rahoitusta aletaan yleisesti ohjata siihen, että taataan Euroopan unionin ympäristö-
ja kansanterveyslainsäädännön noudattaminen ja että Euroopan unionin talousarviosta 
saatavalla rahoituksella edistetään aktiivisesti ympäristöpolitiikan tavoitteita ja, kuten 
komissio ehdotti talousarvion kokonaistarkastelun yhteydessä, otetaan käyttöön 
velvollisuus ilmoittaa avoimesti, millä alakohtaisilla ohjelmilla on edistetty Eurooppa 
2020 -strategiassa määriteltyjä ilmastotavoitteita; korostaa, että tulevilla tutkimus- ja 
innovaatiotoimintaohjelmilla on tärkeä asema älykkääseen, kestävään ja kattavaan 
kasvuun tähtäävien Euroopan unionin tavoitteiden toteuttamisessa;

5. on vakuuttunut siitä, että EU:n talousarviosta olisi tuettava niiden julkishyödykkeiden 
tarjontaa, joita markkinat eivät todennäköisesti tarjoa riittävästi; katsoo, että ympäristöön 
liittyviä julkishyödykkeitä ovat luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien 
säilyttäminen, erämaat, ilmaston vakaus ja kyky sitoa hiiltä, vedenjakelu ja veden laatu, 
ilman ja maaperän laatu, tulipalojen ja tulvien sietokyky sekä arvostettujen 
kulttuurimaisemien ja historiallisten maisemien säilyttäminen; katsoo sen tähden, että 
yhteisellä maatalouspolitiikalla olisi palkittava maanviljelijöitä ja maankäyttäjiä, jotka 
tarjoavat houkuttelevan ja luonnoltaan monimuotoisen maaseudun kaltaisia 
julkishyödykkeitä, ja että rakennerahastojen ja koheesiorahaston avulla olisi edistettävä 
ekologisesti kestävää kehitystä ja siirtymistä energia- ja resurssitehokkaaseen 
yhteiskuntaan;
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6. kehottaa suuntaamaan uuden rahoituskauden rakenne- ja koheesiopolitiikan välineet siten, 
että saavutetaan kustannustehokkaita kasvihuonekaasupäästövähennyksiä, jotka vastaavat 
vuodeksi 2020 asetettuja korkeampia päästövähennystavoitteita kahden celsiusasteen 
tavoitteen mukaisesti; 

7. korostaa tarvetta ulottaa kansallinen ja Euroopan unionin tilinpito ympäristökysymyksiin, 
jotta helpotetaan Euroopan unionin talouden vihreää muutosta, joka johtaa pitkäaikaiseen 
talouskasvuun ja hyvinvointiin, kuten muun muassa Euroopan ympäristökeskus toteaa 
"Euroopan ympäristö – Tila ja näkymät 2010" -raportissa;

8. on vakuuttunut siitä, että ainoastaan johdonmukaisella Euroopan unionin talousarviolla 
saadaan todella aikaan eniten tuloksia; toistaa, että johdonmukaisempi 
talousarviopolitiikka merkitsee sitä, että johdonmukaisuutta on oltava sekä eri 
politiikkojen että kansallisten talousarvioiden ja Euroopan unionin talousarvion välillä;

9. korostaa, että Euroopan unionin menot on suunnattava selvemmin ja keskitettävä 
hankkeisiin, joista saadaan eniten yleistä etua Euroopan tasolla ja joilla tuetaan tärkeimpiä 
Euroopan unionin tavoitteita, kuten siirtyminen vähähiiliseen talouteen ja puhtaan vihreän 
kasvun johdonmukainen tukeminen;

10. on huolissaan ympäristöä vahingoittavien tukien vaikutuksesta rahoitukseen ja 
politiikkaan; on sitä mieltä, että Euroopan unionin rahoituksen ei pitäisi vaikuttaa 
kielteisesti ympäristöön, ilmastonmuutokseen, ekosysteemeihin ja luonnon 
monimuotoisuuteen Euroopan unionissa eikä sen ulkopuolella; vaatii komissiota näin 
ollen kartoittamaan kaikki ympäristöä vahingoittavat tuet ja sen jälkeen Euroopan unionia 
poistamaan ne mahdollisimman pian ja viimeistään vuoteen 2020 mennessä biologista 
monimuotoisuutta koskevan Nagoyan yleissopimuksen sitoumusten mukaisesti; vaatii, 
että talousarvio kokonaisuudessaan ei saisi vahingoittaa ilmastoa ja luonnon 
monimuotoisuutta; katsoo, että näiden ympäristöä vahingoittavien tukien poistaminen 
vapauttaa varoja, jotka voidaan käyttää esimerkiksi vihreiden työpaikkojen luomiseen; 
pyytää, että Euroopan unionin maksut arvioidaan ennen täytäntöönpanoa, jotta voidaan 
varmistaa, että niistä ei aiheudu kielteisiä vaikutuksia tai että ne eivät vaaranna Euroopan 
unionin ilmastoa, energiaa, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvaroja koskevia 
tavoitteita;

11. on näin ollen vakuuttunut siitä, että kaikessa Euroopan unionin rahoituksessa on otettava 
huomioon ilmasto ja ympäristö ennen täytäntöönpanoa, jotta voidaan varmistaa, että 
Euroopan unionin ympäristöä, ilmastoa, luonnon monimuotoisuutta tai luonnonvarojen 
käyttöä koskeville tavoitteille ei aiheudu kielteisiä vaikutuksia; toistaa, että tätä on 
valvottava asianmukaisesti sen varmistamiseksi, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja 
vaatimukset täytetään ja että rahoituksella edistetään aktiivisesti ilmastoa, energiaa ja 
luonnon monimuotoisuutta koskevia vuodeksi 2020 asetettuja tavoitteita;

12. on huolestunut avoimuuden puutteesta Euroopan unionin menoissa ja on vakuuttunut, että 
avoin tietojen antaminen kaikille kansalaisille lujittaa yhteisöä tulevaisuudessa ja että 
Euroopan unionin talousarviomenot olisi sen tähden julkistettava kokonaisuudessaan, 
ajoissa ja helposti saatavilla olevassa muodossa;

13. muistuttaa jälleen, että on tärkeää saavuttaa Euroopan unionin ilmastoon ja luonnon 
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monimuotoisuuteen liittyvät tavoitteet, ja kehottaa Euroopan unionia takaamaan, että 
nämä tavoitteet otetaan huomioon kaikilla muilla politiikan aloilla; pyytää Euroopan 
unionia varaamaan riittävästi rakenteellisin perustein myönnettävää rahoitusta, jotta nämä 
tavoitteet voidaan saavuttaa ja jotta voidaan edelleen lisätä kehitysmaiden kykyä edistää 
ympäristön suojelua ja ilmastonmuutoksen lieventämistä sekä siihen sopeutumista eri 
aloilla ja talouden kehitystä koskevissa suunnitelmissa;

14. kehottaa varaamaan Euroopan unionin talousarvioon riittävästi rakenteellisin perustein 
myönnettävää rahoitusta, jotta Euroopan unionin keskeiset ympäristötavoitteet 
saavutetaan, ja korvamerkitsemään varoja Euroopan unionin eri rahastoista 
ympäristöystävällisille aloille, kuten energian säästäminen, uusiutuva energia, kestävä 
maatalous ja julkinen liikenne, jotka edistävät vahvempaa ja kestävämpää Euroopan 
unionin taloutta;

15. katsoo edelleen, että Euroopan unionin ja maailmanlaajuisten luonnon monimuotoisuutta 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi Natura 2000 -verkoston hallinnointia varten on 
taattava yhteisrahoitus tähän tarkoitetusta lähteestä uudessa Euroopan unionin 
talousarviokehyksessä; huomauttaa, että TEEB-raportin (The Economics of Ecosystems 
and Biodiversity) mukaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi tehtävistä 
investoinneista saatava hyöty on jopa satakertainen;

16. painottaa, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä on tarpeen turvata julkisten 
terveyspalvelujen, terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisemisen pitkäaikainen 
rahoitus, etenkin Euroopan unionin kansanterveyden ohjelman seurantaa koskevan 
strategisen ja tehokkaammin johdetun toimintaohjelman avulla;

17. tunnustaa myönteiset vaikutukset, joita terveydenhuoltoinfrastruktuuriin tehtävillä 
investoinneilla on terveydenhuoltoalan rakenneuudistuksiin, ja korostaa tarvetta säilyttää 
ja lujittaa terveydenhuoltoinfrastruktuuriin kohdennettuja rakennerahastoja, jolloin tuetaan 
terveydenhuoltojärjestelmien mukautumista kasvuun ja kestävyyteen sekä niihin liittyvää 
innovointia;

18. pyytää, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä taataan asianmukainen tuki 
koulutukselle, tutkimukselle ja virastolle ja edistetään näin Euroopan unionin 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa elintarviketurvallisuuteen, jotta voidaan taata 
pitkäaikainen elintarvikkeiden turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi koko 
Euroopan unionissa;

19. vaatii pitämään koulutusta ja elinikäistä oppimista avaintekijöinä kansanterveyden 
parantamisessa;

20. korostaa LIFE+-ohjelman merkitystä tärkeimpänä Euroopan unionin välineenä, joka on 
tarkoitettu pelkästään ympäristörahoitukseen, ja korostaa tarvetta lujittaa LIFE+-ohjelmaa 
tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, jotta Euroopan unionin ympäristötavoitteet 
saavutetaan samalla kun edistetään synergiaa muiden Euroopan unionin 
rahoitusvälineiden kanssa;

21. painottaa, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten on arvioitava Euroopan unionin menojen laillisuuden ohella myös niiden 
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vaikuttavuutta sekä sitä, missä määrin kyseiset toimet edistävät ympäristötavoitteiden 
saavuttamista;

22. kehottaa komissiota kehittämään seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä edelleen 
keskeisiä laadullisia ja määrällisiä tulosindikaattoreita myös muille talousarvion 
toteuttamisen osa-alueille kuin maksamatta oleville sitoumuksille ja tekemättä oleville 
sopimuksille sekä esittämään ne säännöllisesti parlamentille;

23. kehottaa komissiota lisäämään seuraavien rahoitusvälineiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta 
tehostamalla valvontaa ja raportoimalla laadullisista tulosindikaattoreista entistä 
paremmin;

24. kehottaa komissiota esittämään vuotuiset politiikan tavoitteet, jotka on saavutettava 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana ja joiden avulla voidaan valvoa 
tehokkaammin monivuotisen rahoituskehyksen loppuun mennessä saavutettuja tuloksia.
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