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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

resurssitehokkaasta Euroopasta

(2011/2068(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta 
Eurooppaa" (COM(2011)0571),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Resurssitehokas Eurooppa – Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahanke" (COM(2011)0021),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia" (COM(2010)2020),

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin 13. syyskuuta 2011 antaman päätöslauselman 
tehokkaasta eurooppalaisesta raaka-ainestrategiasta1,

– ottaa huomioon neuvoston 19. joulukuuta 2011 antamat päätelmät komission 
tiedonannosta "Etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa" (18786/11) ja 
neuvoston 20. joulukuuta 2010 antamat päätelmät "Kestävä materiaalinhallinta sekä 
kestävä tuotanto ja kulutus: resurssitehokkaan Euroopan avaintekijät",

– ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksen raportin "Euroopan ympäristö – tila ja 
näkymät 2010" (SOER 2010),

– ottaa huomioon Brasiliassa 20.–22. kesäkuuta 2012 järjestettävän Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen konferenssin,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan ja kalatalousvaliokunnan lausunnot 
(A7-0000/2012),

A. katsoo, että nykyinen talous- ja rahoituskriisi osoittaa, että Eurooppa tarvitsee kiireesti 
uusia kestävän talouskasvun lähteitä;

B. katsoo, että luonnonvarojen liikakäyttö johtaa ympäristön heikkenemiseen ja maan 
luonnonvarojen tuhoutumiseen;

C. katsoo, että resurssien voimakas käyttö ja maailmanlaajuisen kulutuksen dramaattinen 
kasvu nostavat raaka-aineiden hintoja niin, että raaka-aineiden reaalihinnat ovat nousseet 
147 prosentilla vuosisadan vaihteesta; katsoo, että EU:lla on todennäköisesti edessään 

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0364.
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vakavia haasteita keskeisten resurssien saatavuuden ja keskeytymättömien toimitusten 
varmistamisessa;

D. katsoo, että talouden muuttaminen resurssitehokkaampaan suuntaan, jossa kunnioitetaan 
planeetan sietokykyä, parantaa kilpailukykyä ja tuo uusia kasvun ja työpaikkojen lähteitä 
kustannussäästöillä, jotka saavutetaan tehokkuuden lisäyksellä, innovaatioiden 
kaupallistamisella ja resurssien paremmalla hallinnalla niiden koko elinkaaren ajan;

E. toteaa maaliskuun 2011 Eurobarometrin osoittavan, että resurssitehokkuus sekä kestävä 
tuotanto ja kulutus ovat EU:n kansalaisten keskeisiä huolenaiheita;

Ensisijaiset toimet

1. kehottaa perustamaan yhteiset tehtäväkohtaiset joukot ravinnon, asumisen ja liikkumisen 
kolmea keskeistä aluetta varten: näissä tulisi olla asiantuntijat komissiosta, jäsenvaltioista, 
teollisuudesta ja kansalaisyhteiskunnasta, ja niiden tulisi laatia vuoden kuluessa Euroopan
resurssitehokkuuden toimintasuunnitelmat, joissa on selkeät vertailuarvot;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään uusiomateriaalien markkinoita ja 
kasvattamaan kierrätysmateriaalien kysyntää kehittämällä kriteerejä jätevaiheen 
päättymiselle ja luomalla taloudellisia kannusteita, kuten uusiomateriaalien alennetut 
arvonlisäverokannat, vuoteen 2013 mennessä; kehottaa näin ollen luomaan jätteiden osalta 
"Schengen-alueen", jotta jätettä voidaan siirtää kierrätystä varten vapaammin 
jäsenvaltioiden välillä;

3. kehottaa komissiota edistämään tutkimusta ja teknistä innovointia vihreään talouteen 
siirtymisen nopeuttamiseksi; korostaa, että innovaatiounioni on yksi resurssitehokkaan 
Euroopan vetureista;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään ja käyttämään vuoden 2012 loppuun 
mennessä selkeitä ja mitattavissa olevia taloudellisen toiminnan indikaattoreita, joissa 
otetaan huomioon ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus ja resurssitehokkuus;

5. kehottaa komissiota laajentamaan ekosuunnitteludirektiivin soveltamisalaa myös 
tuotteisiin, jotka eivät liity energiaan, ja laatimaan muita ekosuunnitteluun liittyviä 
vaatimuksia tuotteiden tasolle, muun muassa kierrätetylle sisällölle, kestävyydelle ja 
uudelleenkäytettävyydelle, jotta voidaan parantaa niiden ympäristövaikutuksia ja edistää 
kierrätysmarkkinoita; 

Ohjelma tulevaa kasvua varten

6. kannattaa resurssitehokasta Eurooppaa koskevaa lippulaivahanketta sekä 
etenemissuunnitelmaa kohti resurssitehokasta Eurooppaa ja sen visiota vuodelle 2050, 
mukaan lukien sen välitavoitteita; kehottaa komissiota esittämään nopeasti kaikki 
välitavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat lainsäädäntö- ja muut aloitteet ja varmistamaan, 
että kaikki EU:n politiikat ovat niiden mukaisia;

7. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja yrityksiä perustamaan talousstrategiansa 
merkittävästi parannettuun resurssitehokkuuteen, jonka avulla talouskasvu voidaan erottaa 
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resurssien käytöstä; katsoo myös, että on tarpeen keskittyä resurssien käytössä sekä 
tehokkuuteen että vaikuttavuuteen;

8. korostaa, että on tärkeää toimia heti, jotta voidaan tukea innovaatioita ja investointeja 
uusiin tekniikoihin ja liiketoimintamalleihin sekä kehittää kannusteita, jotka tuovat 
taloudelle pitkän aikavälin hyötyjä; korostaa yksityisen sektorin keskeistä roolia vihreän 
talouskasvun aikaansaamisessa;

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sisällyttämään resurssitehokkuuden tavoitteet 
täysimääräisesti talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon;

Talouden muutos 

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään kannusteita, joilla yritykset saadaan 
mittaamaan, vertailemaan ja parantamaan resurssitehokkuuttaan jatkuvasti, sekä 
toimenpiteitä, joilla laajennetaan tuottajan vastuun periaatetta ja poistetaan 
resurssitehokkuuden esteitä;

11. vaatii tiukempia ympäristöä säästävien julkisten hankintojen vaatimuksia niiden tuotteiden 
osalta, joiden ympäristövaikutukset ovat merkittävät, ja komissiota arvioimaan, milloin 
ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja voitaisiin liittää EU:n rahoittamiin hankkeisiin; 
vaatii ponnisteluja yhteisten hankintojen ja ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja 
käsittelevien virkamiesten verkostojen edistämiseksi tämän vuoden loppuun mennessä;

12. vaatii jäsenvaltioita varmistamaan EU:n jätesäännöstön täysimääräisen täytäntöönpanon, 
mukaan lukien vähimmäistavoitteet kaikille jätteen synnyn estämisen ja jätteenkäsittelyn 
kansallisille strategioille; 

13. kehottaa komissiota virtaviivaistamaan jätesäännöstöä ja toteuttamaan asteittaisen 
kaatopaikkakiellon ja siihen liittyvät siirtymätoimenpiteet;

14. korostaa tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin tärkeyttä nopeammalle siirtymiselle 
kohti resurssitehokasta Eurooppaa; huomauttaa, että innovaatioita tarvitaan enemmän 
erityisesti ympäristöystävällisessä materiaalien hyödyntämisessä, kemian alalla, 
kierrätyksessä, uudelleenkäytön mahdollisuuksissa sekä ympäristöön vaikuttavien 
materiaalien, tekniikoiden ja suunnittelun korvaamisessa vähemmän materiaaleja ja 
energiaa käyttävillä;

15. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään ympäristöverotuksen osuutta julkisista tuloista niin, että 
EU:n tasolla keskiarvo on yli 10 prosenttia vuoteen 2020 mennessä parhaiden 
jäsenvaltioiden mukaisesti; painottaa, että tämä mahdollistaa muiden verojen, esimerkiksi 
työnteon verotuksen, laskemisen, parantaa kilpailukykyä ja luo tasapuoliset 
toimintaedellytykset;

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita esittämään konkreettiset suunnitelmat kaikkien 
ympäristön kannalta haitallisten tukien poistamiseksi ennen vuotta 2020;
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Luonnonvarat ja ekosysteemipalvelut

17. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita arvioimaan ekosysteemien taloudellisen arvon ja 
sisällyttämään nämä arvot raportointi- ja laskentajärjestelmiin vuoteen 2015 mennessä;

18. painottaa, että luonnon monimuotoisuus on välttämätön ihmiselämän olemassaololle ja 
yhteiskuntien hyvinvoinnille suoraan ja välillisesti tarjoamiensa ekosysteemipalveluiden 
vuoksi; suhtautuu myönteisesti EU:n luonnon monimuotoisuutta koskevaan strategiaan 
vuodelle 2020 ja kaikkiin sen sisältämiin tavoitteisiin ja toimiin; korostaa luonnon 
monimuotoisuuden valtavirtaistamisen tärkeyttä myös resurssitehokkaassa Euroopassa;

19. kehottaa komissiota käynnistämän pilottihankkeita useille resursseille, esimerkiksi 
fosforille, jotta saavutetaan 100 prosentin uudelleenkäyttö vuoteen 2020 mennessä; 
painottaa, että näiden pilottihankkeiden tulisi saada suoraa rahoitusta rakennerahastoista;

20. korostaa kestävän maatalouden, eläinvalkuaisen vähentämiseen tähtäävien 
ruokavaliomuutosten ja tuontiin perustuvan maankäytön vähentämisen tärkeyttä; 

Hallinto ja seuranta

21. toistaa, että on tärkeää laatia yhdenmukaiset, mitattavissa olevat ja selkeät alakohtaiset 
tavoitteet, mukaan lukien kokonaistavoite, jotta etenemissuunnitelman visio ja 
välitavoitteet voidaan toteuttaa; kehottaa komissiota esittämään konkreettisen ehdotuksen 
tällaisista tavoitteista EU:lle viimeistään vuoteen 2013 mennessä ja varmistamaan, että 
kaikki EU:n politiikat ovat yhdenmukaisia asetettujen tavoitteiden kanssa; katsoo, että 
etenemissuunnitelman välitavoitteita tulisi pitää tavoitteina kunnes tarkemmat tavoitteet 
on asetettu; kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään vastaavat tavoitteet omiin 
resurssitehokkuusstrategioihinsa;

22. kehottaa komissiota hyväksymään vankat ja helposti ymmärrettävissä olevat indikaattorit, 
jotka perustuvat yhdistettyihin laskentavälineisiin, jotta voidaan seurata edistymistä kohti 
tavoitteita; 

23. tukee komission esitystä laatia pääindikaattori ja sarja täydentäviä indikaattoreita maata, 
vettä, materiaaleja ja hiiltä varten; korostaa, että näiden on perustuttava jalanjäljen 
huomioivaan lähestymistapaan, jossa otetaan huomioon koko elinkaaren vaikutukset; 

24. korostaa, että erityiset resurssitehokkuuden indikaattorit ovat keskeisen tärkeitä kaikilla 
politiikanaloilla ja kehottaa komissiota sisällyttämään resurssitehokkuuden indikaattorit 
kaikkiin vaikutustenarviointeihinsa;

25. katsoo, että seitsemännessä ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa olisi pyrittävä 
toteuttamaan resurssitehokkaan Euroopan etenemissuunnitelman visio ja välitavoitteet;

26. painottaa, että EU:n ekoinnovaatiot lisäävät resurssitehokkuutta rajojen ulkopuolella ja 
vähentävät näin maailmanlaajuisten resurssien ehtymistä; kehottaa näin ollen 
jäsenvaltioita vahvistamaan kansallisia resurssitehokkuusstrategioitaan ja jakamaan 
tietonsa maailmanlaajuisella foorumilla, kuten esimerkiksi Rio+20 -huippukokouksessa;
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27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

"Maailmantalous on nousemassa hitaasti ja epätasaisesti pahimmasta kriisistä, jonka suurin 
osa meistä on koskaan kokenut. Samalla, kun puutumme välittömiin ongelmin, kuten korkeaan 
työttömyyteen, inflaatiopaineisiin tai julkisten talouksien alijäämiin, meidän on katsottava 
tulevaisuuteen ja kehitettävä uusia tapoja varmistaa, että itsestäänselvyyksinä pitämämme 
kasvu ja kehitys voidaan taata tulevien vuosien aikana." OECD, Green Growth 2011

Haasteet on helppo nähdä: planeettamme väestömäärä kasvaa 9 miljardiin vuoteen 2050 
mennessä, keskiluokkaisten kuluttajien määrä lähes kaksinkertaistuu yli 3 miljardiin 
seuraavien kymmenen vuoden aikana, YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön mukaan 
elintarviketuotannon on kasvettava 70 prosentilla vuoteen 2050 mennessä, ja jo nyt 
60 prosenttia maailman ekosysteemeistä on rappeutuneita tai niitä käytetään kestämättömällä 
tavalla. 

Eurooppa tarvitsee uuden ohjelman tulevaa kasvua varten. Tämä uusi ohjelma vaatii 
muuttamaan toimintatapoja. On omaksuttava uusi tapa suhtautua tuotanto- ja 
kulutustottumuksiin. Tämä vaatii teknisten muutosten lisäksi institutionaalisia muutoksia ja 
sosiaalista innovointia. Uusi ohjelma tulevaa kasvua varten takaa Euroopalle huomattavan 
vaurauden ja korkean elämänlaadun.

Resurssitehokasta Eurooppaa koskevassa etenemissuunnitelmassa analysoidaan tilanne ja 
määritetään ensimmäiset askeleet kohti uutta ohjelmaa. Siinä ei kuitenkaan oteta huomioon 
asian kiireellisyyttä. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa käyttää kymmentä tai kahtakymmentä 
vuotta siihen, että siirrymme kierrätystalouteen. Kilpailukykyinen maailma ja kehittyvien 
talouksien huomattava kasvu eivät jätä meille niin paljoa aikaa. Euroopan komissio määrittää 
oikean suunnan, muttei esittele tarvittavia toimia riittävän konkreettisesti.

On parlamentin tehtävä asettaa painopisteet ja vaatia komissiolta, jäsenvaltioilta ja 
teollisuudelta kunnianhimoisempaa ohjelmaa. Tästä syystä parlamentin ei pidä tyytyä 
seuraamaan etenemissuunnitelman rakennetta, vaan sen on ensin määritettävä painopisteet ja 
asetettava ehdot uudelle tulevan kasvun ohjelmalle, jotta se voi vahvistaa asemaansa ja antaa 
selkeän poliittisen merkin. 

Tärkeimmät haasteet ovat seuraavat: 1) Vahvan yhteisen ohjelman luominen julkisen ja 
yksityisen sektorin kanssa. Siirtyminen kohti kierrätystaloutta on yhteiskunnan haaste, johon 
kaikkien tulisi osallistua. 2) Uusiomateriaalien käytön huomattava lisääminen Euroopassa ja 
oikeanlaisten kannusteiden luominen jätteiden syntymisen välttämiseen ja jätteiden 
uudelleenkäyttöön. 3) Resurssitehokkuuden ja kestävyyden asettaminen ensisijaiseksi 
tavoitteeksi innovaatio-ohjelmissa sekä eurooppalaisella että kansallisella tasolla. 4) Muutos 
tapaan, jolla vaurautta ja talouskasvua mitataan, ottamalla huomioon ympäristön kestävyys, 
luonnonvarat ja resurssitehokkuus. 5) Uusien tuotekriteerien määrittäminen kaikille Euroopan 
markkinoille saapuville tuotteille laajentamalla ekosuunnitteludirektiivin soveltamisala 
kattamaan kierrätetty sisältö, kestävyys ja uudelleenkäytettävyys.

Uusi ohjelma tulevaa kasvua varten tarkoittaa, että entiseen tapaan jatkaminen ei ole enää 
vaihtoehto. Tästä tulee vaikea poliittinen prosessi. Se vaatii rohkeutta ja näkemystä. Se vaatii 
myös vahvuutta noudattaa pidemmän aikavälin ohjelmaa. Meidän on ehdottomasti 
tarkistettava nykyiset tuet. Monet niistä ovat haitallisia sekä ympäristölle että innovoinnille. 
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Erityisesti nyt säästötoimenpiteiden aikana hallitusten tuilla ja elvytyspaketeilla on 
keskityttävä vahvistamaan talouksia rakentavalla tavalla. Tämä edellyttää ympäristön kannalta 
haitallisten aineiden vaiheittaista poistamista, mikä luo uusia mahdollisuuksia. 

Poliittisessa keskustelussa keskitytään usein tavoitteisiin ja indikaattoreihin. Tiedemaailma on 
työskennellyt ja työskentelee jatkossakin näiden kehittämiseksi edelleen. Meidän onkin 
tärkeää saada oikeat tiedot. Tiedämme kuitenkin jo riittävästi suunnasta, joka meidän on 
valittava. Meillä ei ole varaa odottaa täydellisiä indikaattoreita ja tavoitteita, jotka näyttävät 
aina olevan saavutettavissa muutaman vuoden kuluttua. Meillä on jo riittävästi tietoa, jotta 
voimme edetä poliittisesti juuri nyt. Hienosäätö voidaan hoitaa myöhemmin.

Tämä ei ole ainoastaan eurooppalainen ohjelma. On edistettävä myös uuden tulevaa kasvua 
koskevan ohjelman kansallista, alueellista ja paikallista tasoa. Eurobarometri osoittaa, että 
Euroopan kansalaiset haluavat ottaa aktiivisen roolin ohjelman puitteissa: kestävämmällä 
kulutuksella, jätteen määrän minimoinnilla sekä jätteen paremmalla keruulla ja valinnalla. 
Tämä asenne todistaa, että resurssitehokkuuden lisääminen ei ole ylhäältä alas etenevä toimi, 
vaan sitä voidaan edistää kahdesta suunnasta: ylhäältä alas ja alhaalta ylös. Paikallisilla 
poliitikoilla on keskeinen rooli kansalaisten osallistumisessa. Resurssitehokkuus on käsite, 
jota kansalaiset pitävät myönteisenä, ja meidän on tehtävä samoin. 

Myös kansainväliseltä kannalta tämä on ainoa tapa edetä. EU:n tulisi ottaa johtava asema 
edistämällä uutta tulevan kasvun ohjelmaa Rio+20 -huippukokouksessa. Siirtyminen vihreään 
talouteen on väistämätöntä. Resurssien tehokkaampi käyttö on vihreän talouden keskeinen 
osa. EU:n tulisi käyttää poliittista ja taloudellista vahvuuttaan maailman muiden osien 
ohjaamiseksi samaan suuntaan.

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.


