
DT\882253FI.doc PE475.847v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

31.10.2011

TYÖASIAKIRJA
Resurssitehokas Eurooppa -lippulaivahankkeen etenemissuunnitelmasta

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy



PE475.847v01-00 2/6 DT\882253FI.doc

FI

Resurssitehokas Eurooppa -lippulaivahankkeen etenemissuunnitelma

Ollako kestäviä vai eikö olla 

Kun maailman suurimman maalinvalmistajan toimitusjohtaja esitteli 20. lokakuuta 2011 
vuoden kolmannen neljänneksen masentavat kasvuluvut, hän puhui yhtiönsä suurimmasta 
ongelmasta: resurssikustannusten äkillisestä huimasta noususta. Resurssikustannukset 
kasvoivat yhdessä vuodessa 700–800 miljoonalla eurolla, kun yhtiön kokonaisliikevaihto oli 
4 miljardia euroa. Samalla viikolla Bloomberg News julkaisi uutisen, että öljy- ja kaasuyhtiöt 
käyttävät tänä vuonna ennätykselliset 70 miljardia dollaria öljyn ja kaasun etsintään. Yhtiöt 
koluavat maapalloa poratakseen luonnonvaroja kaikkein hankalimmista paikoista. Ne 
menevät maapallon äärilaidoille arktiselle alueelle, trooppisille merialueille ja lähelle 
Etelämannerta. Nämä kaksi esimerkkiä kertovat resurssien niukkuuteen ja 
resurssitehokkuuteen liittyvän tilanteen vakavuudesta.

Maailman väestömäärän odotetaan kasvavan noin 9 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. 
Kaikki nämä ihmiset pyrkivät parempaan elämään, ja luonnonvarojen kysyntä lisääntyy 
huomattavasti. Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n mukaan 
elintarvikkeiden tuotannon on lisäännyttävä 70 prosentilla siihen mennessä. Kuten 
etenemissuunnitelmassa huomautetaan, jos jatkamme resurssien käyttöä nykyisellä tahdilla, 
tarvitsemme yhteensä yli kahta maapalloa vastaavat resurssit ylläpitämään ihmiskuntaa. 

Jotta voisimme varmistaa oman hyvinvointimme ja antaa tuleville sukupolville 
mahdollisuuden nauttia samoista eduista, meidän on alettava toimia planeettamme sietokyvyn 
rajoissa ja irrotettava talouskasvumme resurssien käytöstä. Fyysisellä kasvulla on rajansa: 
taloutemme ja jokapäiväisen elämämme perustana olevat resurssit ovat loppumassa. 
Niukkuuteen eivät ole syynä yksin geologiset ja muut luonnonolosuhteiden asettamat 
rajoitteet, vaan poliittisilla tekijöillä on tässä yhä merkittävämpi rooli. Maat sulkevat rajansa 
tietyiltä resursseilta, koska ne haluavat käyttää nämä itse. Resurssien käyttö liittyy yhä 
enemmän taloudelliseen ja poliittiseen haavoittuvuuteen ja valtakamppailuihin. Tästä on 
seurauksena raaka-aineiden hintojen nousu, hintojen epävakaus ja yhä akuutimpi pula 
tärkeimmistä luonnonvaroista. Haasteet ovat kuitenkin erilaiset uusiutuvien ja 
uusiutumattomien luonnonvarojen kohdalla. Uusiutuvien luonnonvarojen kohdalla suurin 
haaste on varmistaa sellainen käyttötaso, joka ei ylitä kestävää enimmäistuottoa, varmistaen 
samalla kaikille tasapuolinen pääsy. Uusiutumattomien luonnonvarojen kohdalla tärkeimpänä 
tehtävänä on varmistaa, että luonnonvarat eivät lopu eivätkä tule liian kalliiksi, sekä 
minimoida niiden hyödyntämisestä aiheutuvat kielteiset ympäristövaikutukset.

Resurssitehokkaaseen yhteiskuntaan siirtymistä puoltavat siis paitsi taloudelliset myös 
ympäristösyyt. Resurssitehokkuuden lisääminen on selkeä taloudellinen välttämättömyys. Ja 
jos tämä pätee talouteen kokonaisuudessaan, se varmasti pitää paikkansa myös yritysten 
kohdalla: ainoastaan kestävän kehityksen mukaisella liiketoiminnalla on tulevaisuutta. On 
ratkaisevan tärkeää tunnustaa energiatehokkuuden parantamisen tarjoamat taloudelliset 
mahdollisuudet ja hyödyntää niitä täysimääräisesti. Näinä taloudellisesti vaikeina aikoina 
resurssitehokkuus voi siivittää työpaikkojen luomista ja terveellistä elinympäristöä, samalla 
kun se vähentää riippuvuutta yhä kalliimmiksi käyvistä luonnonvaroista. Tämänkaltaisessa 



DT\882253FI.doc 3/6 PE475.847v01-00

FI

perustavanlaatuisessa muutoksessa on väistämättä sekä voittajia että häviäjiä. Jotta häviäjiä 
olisi mahdollisimman vähän ja voittajia mahdollisimman paljon, tavoitteet ja tarvittavat 
toimintalinjat niiden saavuttamiseksi on asetettava mahdollisimman nopeasti. Tuotannon 
ohella olisi keskityttävä kulutukseen. Yksi lähitulevaisuuden haasteista on ihmisten 
kulutustottumusten, myös ruokavalion, muuttaminen maapallon resurssien asettamia 
rajoituksia vastaaviksi.

On pidettävä mielessä, että EU ei ole yksin tässä tilanteessa. Muut taloudellisten ja 
ympäristöhaasteiden kanssa painiskelevat maat ovat jo parantamassa merkittävästi 
resurssitehokkuuttaan. Kärjessä on tällä hetkellä Japani, joka on vähentänyt resurssien 
käyttöään 14 prosentilla vuosina 2000–2005 niiden aikaisempien ajanjaksojen lisäksi, jolloin 
käyttöä on vähennetty1. Myös Kiina sekä Intian ja Brasilian kaltaiset maat keskustelevat 
parhaillaan uudistusten taloudellisesta välttämättömyydestä. Ympäristöystävällisten tuotteiden 
markkinoille ounastellaan huikeaa kasvua. Esimerkiksi ympäristöteollisuuden 
kokonaisliikevaihto on arviolta 1,7 biljoonaa euroa, ja se kasvaa noin 5 prosentin 
vuosivauhtia. On varmistettava, että EU ja eurooppalaiset yritykset ovat tämän vihreään 
kasvuun siirtymisen etulinjassa. Tulevaisuuden yrityksillä on kaksi vaihtoehtoa: joko olla 
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia tai sitten ei olla lainkaan. Kysymys ei ole se, 
tuleeko Euroopan teollisuudenaloista kestävämpiä, vaan se, toteuttavatko ne tämän 
siirtymisen riittävän nopeasti selviytyäkseen kansainvälisesti.

Uhkaava resurssikriisi

Ovatko resurssit todella loppumassa? Otetaan esimerkiksi fosfori, joka on jo erittäin niukka 
luonnonvara. Yhdysvallat ja Kiina ovat 90-luvulta lähtien varanneet kyseisen luonnonvaran 
omaan käyttöönsä. Muut suuret esiintymät sijaitsevat Pohjois-Afrikassa, ja alue on tällä 
hetkellä sekasorron vallassa. EU:n on varmistettava fosforin saatavuus, sillä ihminen ei selviä 
ilman tätä erityistä alkuainetta. Fosforia kaivetaan eri puolilla maailmaa viisi kertaa se määrä, 
minkä ihmiset kuluttavat ruoassa. Fosforin kierrätys esimerkiksi puhdistamolietteestä on jo 
mahdollista, mutta tätä prosessia on vauhditettava. EU:n olisi saavutettava täydellinen 
riippumattomuus fosforin tuonnista vuoteen 2020 mennessä. 

Toisen esimerkin tarjoavat ne harvinaiset maaperässä olevat alkuaineet, jotka ovat 
välttämättömiä, jos haluamme saattaa päätökseen kestävään energiaan siirtymistä koskevan 
prosessin. Ristiriita aiheutuu siitä, että nykyisillä teknologioilla ei pystytä vastaamaan niiden 
harvinaisten maaperän alkuaineiden kysyntään, joita tarvitaan aurinkopaneelien ja 
tuulivoimaloiden rakentamiseen – ja nämä puolestaan ovat välttämättömiä uusiutuvien 
energiamuotojen käytölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Jos taas pyrimme 
lisäämään sähköautojen käyttöä, litiumin tarve todennäköisesti kasvaa dramaattisesti.

Myös runsaampia luonnonvaroja käytetään liikaa. Luonnon monimuotoisuuden ja 
viljelykelpoisen maa-alan (pintamaan) vähenemisen ja veden ja ilman laadun heikkenemisen 
suorat taloudelliset kustannukset eivät ehkä näy nyt, mutta vahinkojen korjaaminen saattaa 
tulla huomattavasti kalliimmaksi kuin se, että säilytettäisiin edes nykyinen tilanne. Luonnon 
monimuotoisuus on monen sellaisen asian perusta, jota pidämme itsestäänselvyytenä. 

                                               
1 Komission tiedonantoon KOM(2011)0571 liittyvä komission yksiköiden työasiakirja nro 1. 
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Luonnon monimuotoisuudella on ekologinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen arvo, joista 
kaikki ovat ratkaisevan tärkeitä talouden ja tekniikan kehitykselle. Esimerkiksi kalastusalan ja 
kala- ja äyriäisteollisuuden tuottavuus on riippuvainen luonnon ekosysteemeistä. Silti 
arvokkaita lajeja häviää sukupuuttoon viikoittain, ilman että mahdollisia seurauksia otetaan 
huomioon.

Kaikki nämä esimerkit osoittavat kiistatta, että EU tarvitsee strategisen lähestymistavan 
voidakseen ratkaista toisiinsa liittyvät taloudelliset, ympäristöä koskevat ja yhteiskunnalliset 
haasteet. Resurssitehokkuutta koskeva strategia, joka on komission lippulaivahanke, on juuri 
tällainen lähestymistapa. Komission strategia on tervetullut, sillä Euroopan talous on 
muutettava kestävän kehityksen mukaiseksi. Tämä edellyttää kuitenkin politiikkojen 
parempaa yhdistämistä ja sitä, että kestävyyttä koskevat kysymykset otetaan huomioon 
kaikissa politiikoissa, myös talouspolitiikassa.

Resurssitehokasta Eurooppaa koskeva komission etenemissuunnitelma

Euroopan komission visioon voinevat yhtyä kaikki: Vuoteen 2050 mennessä EU:n talous on 
kasvanut tavalla, joka ottaa huomioon resurssien rajallisuuden ja planeettamme sietokyvyn 
rajat. Tämä edistää maailman talouden muutosta. Taloutemme on kilpailukykyinen ja 
osallisuutta edistävä, ja tarjoaa korkean elintason huomattavasti pienemmin 
ympäristövaikutuksin. Kaikkia resursseja, niin raaka-aineita kuin energiaa, vettä, ilmaa, maata 
ja maaperääkin, hoidetaan kestävästi. Ilmastonmuutoksen välitavoitteet on saavutettu samalla 
kun luonnon monimuotoisuutta ja sen tukemia ekosysteemipalveluja on suojeltu, arvostettu ja 
huomattavassa määrin ennallistettu.

Jotkut voivat olla sitä mieltä, että ilmastonmuutosta koskevat tavoitteemme ja politiikkamme 
riittävät pitämään meidät kestävyyteen johtavalla polulla ja saavuttamaan tämän vision. 
Totuus on kuitenkin se, että ne eivät riitä. Resurssitehokkuus on erittäin laaja käsite, ja sen on 
katettava kaikki luonnonvarat. Komissio onkin oikeassa tarkastellessaan asiaa laajasti. 
Etenemissuunnitelmassa puututaan oikeisiin asioihin: sen tavoitteita ovat kestävän kulutuksen 
ja tuotannon lisääminen, jätteen muuttaminen resurssiksi, tutkimustyön ja innovaatioiden 
tukeminen, ympäristön kannalta haitallisten tukien poistaminen vaiheittain, 
ekosysteemipalvelujen asianmukainen arvostaminen ja niiden sisällyttäminen 
laskentajärjestelmiin, luonnon monimuotoisuuden häviämiseen puuttuminen, 
kierrätystalouteen siirtyminen, veden ja ilman laatustandardit, se, että uutta maata ei enää 
oteta infrastruktuurin käyttöön vuoteen 2050 mennessä, hyvän ympäristön tilan saavuttaminen 
kaikkialla EU:n meriympäristössä ja kalastuksen saattaminen vuoteen 2015 mennessä tasolle, 
joka ei ylitä kestävää enimmäistuottoa.

Kuten komissio aivan oikein huomauttaa, teollisuusmaissa 70–80 prosenttia kaikista 
tuotteiden elinkaaren aikaisesta ympäristövaikutuksista aiheutuu ravinnosta, asumisesta ja 
liikkumisesta. Tästä syystä niihin on kiinnitettävä erityistä huomiota ja niitä on käsiteltävä 
kokonaisvaltaisesti ilmasto- ja energialainsäädännöllä sekä yleistä resurssien käyttöä 
koskevilla aloitteilla.

Tie tästä eteenpäin
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Etenemissuunnitelman analyysi on erinomainen. Toimiin on kuitenkin ryhdyttävä useilla 
aloilla, jotta vahvistettu visio voidaan saavuttaa. Euroopan komission ehdottamat poliittiset 
välineet vaikuttavat kohtalaisen varovaisilta. Vision kunnianhimoisuus ei näy näissä 
välineissä. Etenemissuunnitelma on valitettavan epätarkka mahdollisista 
lainsäädäntövälineistä puhuttaessa, eikä siinä määritellä riittävän selkeästi eurooppalaisten 
yritysten roolia. Loppujen lopuksi vaadittujen muutosten toteuttaminen on eurooppalaisten 
yritysten vastuulla. Jotta siirtyminen tapahtuisi riittävän nopeasti, yritysmaailman osuutta 
siinä on lisättävä. Olisi laadittava yksityiskohtainen siirtymäsuunnitelma yhdessä 
teollisuudenalojen kanssa, esimerkiksi tulevan EU:n resurssitehokkuuteen siirtymisen 
foorumin yhteydessä. 

Jäsenvaltioiden rooli on toinen heikko kohta. Ne ovat jäämässä kauas taakse EU:n politiikan 
täytäntöönpanossa ja kansallisten resurssipolitiikkojen kehittämisessä. Komission olisi 
kiinnitettävä enemmän huomiota tähän ongelmaan. Yksi keino ratkaista ongelma on 
integroida resurssitehokkuus talouspolitiikan eurooppalaiselle ohjausjaksolle talouspolitiikkaa 
koordinoitaessa. Kun otetaan huomioon resurssitehokkuuden taloudellinen merkitys, tämä 
sopii täydellisesti muihin kriteereihin. Lisäksi komission olisi tarjottava selkeää tukea 
resurssitehokkuutta koskevien kansallisten politiikkojen kehittämisessä.

Myös verotusta on muutettava niin, että siirrytään pois työn verotuksesta ympäristöveroihin ja 
resurssien käyttöön perustuviin veroihin. Tämä on olennaisen tärkeää paitsi resurssien käytön 
kannalta, myös verottajan näkökulmasta: tulevina vuosina veroperusta kaventuu väestön 
vanhetessa, ja tarvitaan uusia tulolähteitä. Myös ympäristön kannalta haitallisten tukien 
vaiheittaisessa poistamisessa on terästäydyttävä. Kyseiset tuet rasittavat talousarvioita kahteen 
kertaan: ensin siinä vaiheessa, kun rahat maksetaan, ja sitten pitkällä aikavälillä, kun 
ympäristöhaitta on korjattava.

On tärkeää hyödyntää kaikki siirtymisestä saatavat taloudelliset edut mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa. Komission olisi ryhdyttävä kiireesti esittämään ehdotuksia todellisten 
ympäristömyötäisten tuotteiden sisämarkkinoiden luomiseksi, mikä antaisi lisäpotkua 
resurssitehokkuuteen sijoittaville yhtiöille. Ehdotuksissa olisi parannettava 
ympäristömerkintäjärjestelmiä ja ekologisen suunnittelun vaatimuksia sekä vahvistettava 
ympäristöystävällisiä julkisia hankintoja koskevat yhteiset säännöt. Ekosuunnittelua 
koskevien uusien sääntöjen mahdollisuudet vaikuttavat erityisen lupaavilta.

Tavoitteet ovat ratkaisevassa osassa, jotta siirtyminen resurssitehokkaaseen Eurooppaan 
onnistuisi. Tavoitteiden on oltava toimivia ja mitattavissa olevia. Ihanteellisinta olisi ottaa 
käyttöön yksi yleistavoite ja indikaattori, jolla mitataan koko EU:n edistymistä. On olennaisen 
tärkeää, että siinä näkyy EU:n koko resurssijalanjälki, myös EU:n ulkopuolella käytettävät 
resurssit. Komissio on oikeassa todetessaan, että työtä on vielä tehtävänä, ennen kuin kaikki 
tarpeelliset indikaattorit saadaan kokoon, ja tästä syystä komission suunnittelema 
sidosryhmien laaja kuuleminen on tervetullut. Aikaa ei kuitenkaan ole hukattavana, ja on 
syytä panna merkille, että jäsenvaltiot ja esimerkiksi Eurostat, Euroopan ympäristövirasto ja 
yhteinen tutkimuskeskus ovat jo tehneet paljon työtä asian hyväksi. Jätettä, ilmanlaatua, vettä 
ja maata varten on jo vahvistettu indikaattorit. On keskeisen tärkeää, että otamme indikaattorit 
jo käyttöön ja ryhdymme mittaamaan alatavoitteissa tapahtunutta edistystä; alatavoitteet 
voitaisiin vahvistaa vuoden 2013 sijasta jo nyt.
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Samalla olisi käynnistettävä kokeiluhankkeita kierrätystalouteen siirtymiseksi aloilla, joilla 
tähän on suurin tarve ja joilla tämä on mahdollista, esimerkiksi fosforin kohdalla.

Euroopan parlamentin tehtävä

Euroopan parlamentilla on ratkaisevan tärkeä tehtävä resurssitehokkaan Euroopan luomisessa 
ja talouden muutoksessa. Omaan etuun ja lyhyen aikavälin taloudellisiin voittoihin keskittyvä 
ajattelu on kyseenalaistettava. Oman edun tavoittelu ei ole yksin liike-elämän ongelma. Myös 
Euroopan komission sisällä on käyty tiukkaa vääntöä resurssitehokkuuden paikasta 
poliittisella asialistalla samoin kuin etenemissuunnitelmasta. 

Euroopan parlamentin olisi katsottava näitä lyhyen aikavälin taloudellisia voittoja 
kauemmaksi ja keskityttävä tulevaisuuteen. Se on poliitikkojen velvollisuus. 

Euroopan parlamentin tehtävä on kartoittaa ja vaatia mahdollisuuksia resurssitehokkaaseen 
Eurooppaan siirtymisen nopeuttamiseksi. Euroopan parlamentin jäsenten olisi myös 
vakuutettava kansallisten parlamenttien jäsenet aiheen tärkeydestä, jotta voidaan varmistaa, 
että resurssitehokkuus on yhtä tärkeällä sijalla myös jäsenvaltioiden poliittisella asialistalla 
eikä pelkästään Brysselissä.

Komission järjestämä sidosryhmien laaja kuuleminen ja keskustelut Euroopan liike-elämän, 
kansalaisjärjestöjen ja jäsenvaltioiden edustajien kanssa osoittavat selvästi, että tarvitaan 
johdonmukaista EU:n politiikkaa ja selkeästi määritelty näkemys tulevaisuudesta. Selkeä 
tulevaisuusnäkemys viestittää yrityksille selkeästi, mitä tavoitteita on saavutettava pitkällä 
aikavälillä. Johdonmukainen eurooppalainen politiikka, jota ohjataan parhailla käytettävissä 
olevilla indikaattoreilla ja tavoitteilla, antaa yrityksille takuut, joita ne tarvitsevat 
kilpailuasemansa säilyttämiseksi tarvittavien sijoitusten tekemiseksi.

Sen lisäksi, että Euroopan parlamentti tukee resurssitehokasta Eurooppaa koskevaa 
etenemissuunnitelmaa ja vaatii toimia aina, kun ne ovat jo mahdollisia, sen olisi kannettava 
vastuunsa myös silloin, kun käsitellään vaalikauden tulevina vuosina eteen tulevia 
konkreettisia toimia. Maatalous-, kalastus- ja aluepolitiikan meneillään olevat uudistukset 
ovat luonnollisesti osa tätä strategiaa. On äärimmäisen tärkeää, että tulevassa seitsemännessä 
ympäristöohjelmassa keskitytään resurssitehokkuuden käsitteeseen ja että käsitettä kehitetään 
edelleen seuraavassa kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevassa toimintasuunnitelmassa.

Parlamentin olisi korostettava resurssitehokkuuden kiireellisyyttä. Meillä ei yksinkertaisesti 
ole varaa aliarvioida sitä ratkaisevaa osaa, joka resurssien niukkuudella on tulevassa 
hyvinvoinnissamme. Tästä syystä meidän olisi kehitettävä strategiaa edelleen sekä EU:n että 
eritoten jäsenvaltioiden tasolla ja johdonmukaisesti sisällytettävä resurssitehokkuus muihin 
politiikkoihin.

___________________


