
RE\1196593FI.docx PE643.468v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Istuntoasiakirja

B9-0044/2020

10.1.2020

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta
(2019/2956(RSP))

Manon Aubry, Martin Schirdewan, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, 
Niyazi Kizilyürek, Clare Daly, Cornelia Ernst, Mick Wallace, Martin 
Buschmann, Anja Hazekamp, Pernando Barrena Arza, Martina Michels, 
Helmut Scholz, Özlem Demirel, Sira Rego, Manuel Bompard, Manu 
Pineda, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen, Malin 
Björk, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz
GUE/NGL-ryhmän puolesta



PE643.468v01-00 2/24 RE\1196593FI.docx

FI

B9-0044/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta
(2019/2956(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen (UNFCCC) ja siihen liitetyn Kioton pöytäkirjan,

– ottaa huomioon ilmastosopimuksen osapuolten 21. konferenssissa (COP21) Pariisissa 
12. joulukuuta 2015 hyväksytyn Pariisin sopimuksen,

– ottaa huomioon biologista monimuotoisuutta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksen,

– ottaa huomioon hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) erityisraportissa 
ilmaston lämpenemisestä 1,5 celsiusasteella esitetyn uusimman ja kattavimman 
tieteellisen näytön ilmastonmuutoksen tuhoisista vaikutuksista sekä paneelin viidennen 
arviointikertomuksen (AR5) ja sitä koskevan tiivistelmäraportin, erityisraportin 
ilmastonmuutoksesta ja maaperästä ja erityisraportin valtameristä ja kryosfääristä 
ilmaston muuttuessa,

– ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksen Euroopan ympäristön tilaa ja näkymiä 
vuonna 2020 kartoittavan julkaisun ”The European environment — state and outlook 
2020: knowledge for transition to a sustainable Europe” (SOER 2020),

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen Agenda 2030 
‑toimintaohjelman sekä kestävän kehityksen tavoitteet samoin kuin 30. tammikuuta 
2019 julkaistun komission pohdinta-asiakirjan ”Kohti kestävää Eurooppaa 
vuoteen 2030 mennessä” (COM(2019)0022),

– ottaa huomioon 23. heinäkuuta 2019 annetun komission tiedonannon EU:n toimien 
tehostamisesta maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi 
(COM(2019)0352) ja 20. syyskuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Uusi EU:n 
metsästrategia: metsien ja metsäalan puolesta” (COM(2013)0659),

– ottaa huomioon biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja käsittelevän 
hallitustenvälisen tiede- ja politiikkafoorumin 31. toukokuuta 2019 julkistamassa 
biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja koskevassa maailmanlaajuisessa 
arviointikertomuksessa kuvaillun biologisen monimuotoisuuden ja 
ekosysteemipalvelujen häviämistä koskevan suuren uhan,

– ottaa huomioon ilmastosopimuksen osapuolten 25. konferenssin (COP25), joka pidettiin 
Madridissa Espanjassa 2.–13. joulukuuta 2019,

– ottaa huomioon ilmastosopimuksen osapuolten 26. konferenssin, joka on määrä pitää 
joulukuussa 2020, ja ottaa huomioon, että kaikkien ilmastosopimuksen osapuolten on 
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lisättävä kansallisesti määriteltyjä panoksiaan Pariisin sopimuksen tavoitteiden 
mukaisesti,

– ottaa huomioon biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 
sopimuspuolten 15. konferenssin (COP15), joka on määrä pitää Kunmingissa, Kiinassa 
lokakuussa 2020, jolloin sopimuspuolten on päätettävä vuoden 2020 jälkeisistä 
maailmanlaajuisista puitteista biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen 
pysäyttämiseksi,

– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman ilmastonmuutoksesta: 
eurooppalainen visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja 
ilmastoneutraalista taloudesta Pariisin sopimuksen mukaisesti1,

– ottaa huomioon 28. marraskuuta 2019 antamansa päätöslauselman ilmasto- ja 
ympäristöhätätilasta2,

– ottaa huomioon 28. marraskuuta 2019 antamansa päätöslauselman vuonna 2019 
Madridissa Espanjassa järjestettävästä YK:n ilmastokokouksesta (COP 25)3,

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 153 artiklan työntekijöiden sosiaalisesta suojelusta,

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 9 artiklan, jossa velvoitetaan Euroopan unioni 
edistämään korkeaa työllisyystasoa, takaamaan riittävä sosiaalinen suojelu, torjumaan 
sosiaalista syrjäytymistä sekä ylläpitämään korkeatasoista koulutusta ja ihmisten 
terveyden korkeatasoista suojelua,

– ottaa huomioon ehdotuksen asetukseksi Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR +),

– ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimukset ja suositukset,

– ottaa huomioon 14. syyskuuta 2016 antamansa päätöslauselman sosiaalisesta 
polkumyynnistä Euroopan unionissa4,

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston tarkistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan,

– ottaa huomioon Bostonin yliopiston vuonna 2019 tekemän tutkimuksen ”Pentagon Fuel 
Use, Climate Change, and the Costs of War”,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelman vuoden 2019 inhimillisen 
kehityksen raportin,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. katsoo, että välittömät ja kunnianhimoiset toimet ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta 
ilmaston lämpeneminen voidaan rajoittaa 1,5 asteeseen ja välttää biologisen 

1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0217.
2 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0078.
3 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0079.
4 EUVL C 204, 13.6.2018, s. 111.
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monimuotoisuuden laajamittainen häviäminen, ekosysteemien heikkeneminen, 
luonnonvarojen niukkuus, pilaantuminen ja kasvavat terveysriskit; toteaa, että 
ilmastokriisin vaikutukset tuntuvat jo kaikkialla maailmassa ja pahenevat edelleen 
hälyttävällä vauhdilla;

B. ottaa huomioon, että Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelman vuoden 2019 
inhimillisen kehityksen raportissa todetaan, että inhimillisessä kehityksessä on edelleen 
suuria eroja ja että on muodostumassa eriarvoisuuden uusia sukupolvia; katsoo, että 
tähän kasvavaan sosiaaliseen ja taloudelliseen eriarvoisuuteen on puututtava 
kiireellisesti sekä myös johdonmukaisesti kaikkien ilmastotoimien kanssa;

C. katsoo, että ilmasto- ja ympäristökriisit edellyttävät toimia, jotka irtautuvat talouskasvua 
koskevasta pakkomielteestä, joka on molempien kriisien perimmäinen syy, ja katsoo, 
että ”Euroopan vihreän kehityksen ohjelman” on oltava tämän tuhoisan dogman lopun 
alku;

D. ottaa huomioon, että pelkästään suuret öljy- ja kaasuyhtiöt ovat käyttäneet 
250 miljoonaa euroa lobbaukseen EU:ssa vuodesta 2010 lähtien; ottaa huomioon, että 
maailmanlaajuinen ilmastolakko kokoaa yhteen eri puolilla maapalloa satoja miljoonia 
ihmisiä, jotka vaativat lopettamaan näiden fossiilisia polttoaineita edustavien 
eturyhmien valtakauden;

E. toteaa, että meillä on nyt mahdollisuus laatia kunnianhimoinen, kokonaisvaltainen ja 
kaikenkattava investointi- ja muutossuunnitelma, joka perustuu demokratiaan, 
sääntelyyn ja julkiseen valvontaan; katsoo, että meillä ei ole varaa jättää 
markkinavoimia ratkaisemaan niiden itsensä luomia ongelmia, ja siksi termi ”vihreän 
kehityksen ohjelma” ei riitä viitoittamaan kehitystä, jota johtavat tieteelliset 
tutkimustulokset edellyttävät;

F. katsoo, että meillä on enää vain yksi mahdollisuus ratkaista nämä ympäristön ja 
yhteiskunnan kriisit; toteaa, että voimme vastata näihin yhteisiin haasteisiin tehokkaasti 
vain, jos käsittelemme kaikkia näitä kriisejä yhdessä; toteaa, että tämä komissio on 
viimeinen, joka voi tehdä ehdotuksia näiden kriisien ratkaisemiseksi, eikä sillä ole varaa 
epäonnistua tässä tehtävässä;

G. katsoo, että vihreän kehityksen ohjelman on johdettava tuotanto-, kulutus- ja 
jakelutapojen radikaaliin, järjestelmälliseen ja maailmanlaajuiseen vallankumoukseen, 
joka parantaa elämänlaatua ja vähentää samalla hiilipäästöjä yhteiskunnissamme; 
katsoo, että sen on oltava oikeudenmukainen ja edistettävä kaikkien asemaa katsoo 
näiden kriisien osoittavan, että on yhteisesti tavoiteltava toisenlaista Eurooppaa, joka 
asettaa maapallon ja ihmiset voiton edelle;

1. muistuttaa, että ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kriisit sekä kasvava 
sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus ovat ihmiskunnan suurimpia haasteita ja että 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma tarjoaa mahdollisuuden puuttua niihin yhdessä ja 
tehokkaasti; korostaa, että perustavanlaatuinen poliittinen muutos, oikea-aikainen 
kansainvälinen yhteistyö, solidaarisuus ja sitoutuminen korkeaan tavoitetasoon ovat 
ainoa tapa pitää maapallon lämpeneminen alle 1,5 celsiusasteessa ja torjua 
eriarvoisuutta; katsoo, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelman on oltava 
muutosvoimainen ja johdettava tuotanto-, kulutus- ja jakelutapojemme radikaaliin, 
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järjestelmälliseen ja maailmanlaajuiseen vallankumoukseen;

2. panee merkille komission ehdotuksen Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaksi; 
korostaa, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa on tuettava kestävän kehityksen 
tavoitetta, suojeltava ja parannettava EU:n ekosysteemejä, turvattava niiden 
säilyttäminen sekä suojeltava ihmisten terveyttä ja hyvinvointia ympäristöön liittyviltä 
riskeiltä ja vaikutuksilta; korostaa, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ei ole vain 
tehostettua ilmastopolitiikkaa, vaan se edustaa investointisuunnitelmaa, jonka olisi 
mullistettava talous ja yhteiskunta kaikilta osin ja ohjattava ne vakaasti ekologiselle 
polulle, jolla kunnioitetaan sosiaalisia oikeuksia ja parannetaan kaikkien elämää tällä 
planeetalla; korostaa, että kestävän kehityksen tavoitteiden olisi muodostettava 
poliittisen päätöksenteon ja täytäntöönpanon yleinen kehys;

3. katsoo, että solidaarisuuden on oltava keskeisellä sijalla Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa ja sen on oltava ulospäin suuntautuva sopimus; korostaa, että Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa on käsiteltävä sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja 
puututtava samanaikaisesti sosiaaliseen ja taloudelliseen eriarvoisuuteen sekä ilmaston 
lämpenemiseen; korostaa, että on tärkeää kunnioittaa ja vahvistaa 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua kaikilla tasoilla ja kaikilla aloilla ja erityisesti 
ammattiliittojen kanssa oikeudenmukaisen siirtymän varmistamiseksi; muistuttaa tässä 
yhteydessä unionin velvoitteesta tunnustaa työmarkkinaosapuolten rooli ja edistää sitä; 
katsoo, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on ankkuroitava ilmasto-
oikeudenmukaisuuden periaatteisiin ja sen on perustuttava johtavaan tieteelliseen 
tutkimukseen ja oltava täysin yhteensopiva sen kanssa;

4. torjuu sen, että muoti-ilmauksia ja iskulauseita käytetään peittelemään matalaa 
tavoitetasoa ja vääristyneitä markkinavetoisia ilmastotoimia, jotka viime kädessä 
suosivat suuryrityksiä ja fossiilisten polttoaineiden tuotantoa; pitää Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaa tilaisuutena irtautua uusliberalistisesta kehyksestä ja katsoo sen 
antavan unionille viimein mahdollisuuden tunnustaa ilmastovelkansa ja noudattaa 
historiallista velvollisuuttaan tehdä enemmän; katsoo, että asteittainen toiminta 
ilmastokriisin aikana on surkuteltavan riittämätöntä ja että Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman on oltava radikaali ja muutosvoimainen ohjelma, joka johtaa nopeisiin, 
kauaskantoisiin ja ennennäkemättömiin muutoksiin taloudessamme ja 
yhteiskunnassamme; torjuu markkinoiden yhdentymisen keinona tasata 
toimintaedellytyksiä suuryritysten etujen mukaisesti ja vaatii energia-alan ja 
teollisuuden kaltaisille strategisille aloille vahvaa julkista sektoria, joka voi 
samanaikaisesti saavuttaa ympäristötavoitteet ja vähentää sosiaalista ja alueellista 
eriarvoisuutta;

5. korostaa, että yksipuolinen keskittyminen talouskasvuun on johtanut ilmastoon ja 
luonnon monimuotoisuuteen liittyvään hätätilaan; toteaa, että ongelmia ei voida 
ratkaista samalla ajattelutavalla, joka aiheutti ne; pitää valitettavana, että komissio on 
muotoillut Euroopan vihreän kehityksen ohjelman uudeksi kasvustrategiaksi; korostaa 
tarvetta panna täytäntöön taloudellisia malleja, joissa otetaan huomioon planeettamme 
sietokyvyn rajat, sosiaaliset tarpeet ja ihmisoikeudet sen sijaan, että keskitytään sokeasti 
talouskasvuun;
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6. vaatii kattavaa ja merkityksellistä sukupuolinäkökulmaa kaikilla politiikan aloilla ja 
erityisesti ilmasto- ja sosiaalipolitiikassa, kun otetaan huomioon, että säästötoimet, 
sosiaalinen syrjäytyminen ja ilmastonmuutos vaikuttavat eniten naisiin ja 
syrjäytyneisiin sukupuoliin; vahvistaa, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa on 
oltava sukupuolinäkökulma, jotta se olisi tehokas ja onnistuisi tavoitteissaan; kehottaa 
EU:ta ja jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti täytäntöön sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevan uuden toimintasuunnitelman COP25-kokouksessa sovitun 
mukaisesti;

7. katsoo, että kapitalismi ei ole vihreää eikä sitä voida muuttaa vihreäksi; katsoo, että 
vallitseva sosioekonominen järjestelmä on luonnostaan kestämätön ja että pääomien 
kasautuminen on täysin ristiriidassa maapallon fyysisten rajojen kanssa ja horjuttaa 
tasapainoa, josta kaikki elämä on riippuvaista; pitää valitettavana, että ihmisten 
ympäristöhuolia välineellistetään, jotta voidaan jatkaa pääomien kasautumista ja 
laajentaa sitä uusille aloille ja luoda uusia tapoja, joilla luontoa voidaan käyttää 
yksityisiin tarkoituksiin (ns. luonnonpääoma), jotta todellisilla ympäristöhuolilla 
voidaan tehdä rahaa ratkaisematta todellisuudessa näiden huolten taustalla olevia 
ongelmia; toteaa, että ilmastonmuutoksen torjunta liittyy erottamattomasti sosiaalisen ja 
taloudellisen eriarvoisuuden torjuntaan ja rauhan edistämiseen;

EU:lle kunnianhimoisemmat ilmastotavoitteet vuosiksi 2030 ja 2050

8. korostaa, että EU:n on yhteisen mutta eriytetyn vastuun periaate huomioon ottaen 
näytettävä esimerkkiä ja esitettävä tarkistettu kansallisesti määritelty panos (vähintään 
70 prosenttia) hyvissä ajoin ennen Glasgow'ssa pidettävää COP26-kokousta, jotta 
muille sopimuspuolille jää riittävästi aikaa reagoida tähän kunnianhimoiseen signaaliin 
omien tarkistettujen tavoitteidensa avulla; korostaa, että hiilestä irtautumista koskevia 
kunnianhimoisia tavoitteita ei pitäisi nähdä rasitteena taloudelle, vaan ne itse asiassa 
luovat puitteet hiilestä irtautumista koskevien kunnianhimoisten politiikkojen 
toteuttamiselle eri aloilla;

9. pitää valitettavana, että unioni on johdonmukaisesti tukenut tavoitteita, jotka eivät ole 
Pariisin sopimuksen 1,5 celsiusasteen tavoitteen mukaisia, ja että jäsenvaltiot ovat 
jarruttaneet tavoitetasoa neuvostossa; pitää valitettavana, että nykyisillä unionin 
politiikoilla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2050 mennessä vain arviolta 
60 prosentilla; toteaa erityisesti, että uusiutuvan energian direktiivi ja 
energiatehokkuusdirektiivi, joiden tavoitteet ovat 32 ja 32,5 prosenttia vuoteen 2030 
mennessä, ovat kaukana siitä, mikä on tarpeen ilmaston lämpenemisen pitämiseksi alle 
1,5 celsiusasteessa, eivätkä ne vastaa tarvittavaa tavoitetasoa;

10. panee huolestuneena merkille fossiilisten polttoaineiden alan ja muiden tahojen 
harjoittaman edunvalvonnan kielteisen roolin EU:n poliittisessa päätöksenteossa ja 
kiinnittää huomiota avoimuuden puutteeseen erityisesti neuvostossa;

11. torjuu ajatuksen siitä, että luonto voidaan muuttaa rahaksi ja saastuttamisoikeudesta 
voidaan käydä kauppaa; vaatii normatiivista lähestymistapaa kasvihuonekaasupäästöjen 
sääntelyyn; vaatii kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevaa politiikkaa, joka 
perustuu erityiseen YK:n määrittelemään ja valvomaan sääntelyyn;

12. katsoo, että komission on ehdottomasti vältettävä viivytyksiä Euroopan vihreän 
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kehityksen ohjelman täytäntöönpanossa ja vältettävä lisäarviointien tekemistä silloin, 
kun tieteelliset tulokset ovat selviä; katsoo, että tällaiset yritykset ovat 
viivyttelytaktiikkaa ja hidastavat siirtymää; toistaa, että parlamentti on julistanut 
ilmasto- ja ympäristöhätätilan ja että unionin on toimittava sen mukaisesti asettamalla ja 
panemalla täytäntöön hiilestä irtautumista koskevia kunnianhimoisia tavoitteita, jotka 
olisi saavutettava viimeistään vuoteen 2040 mennessä;

13. panee huolestuneena merkille hiilestä irtautumista koskevan EU:n pitkän aikavälin 
strategian toteutustavat ja liiallisen riippuvuuden teknologisista ratkaisuista, joista 
suurinta osaa ei ole vielä kehitetty todellisessa mittakaavassa; vaatii, että EU:n 
energiakäänteen on perustuttava siihen, että täysin uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvaan energiajärjestelmään siirrytään viimeistään vuoteen 2050 mennessä;

14. katsoo, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevassa tiedonannossa ehdotettu 
kaksivaiheinen lähestymistapa EU:n kansallisesti määriteltyjen panosten tarkistamiseen 
suorastaan houkuttelee fossiilisten polttoaineiden alaa lisäämään kohdennettua 
lobbausta, ja katsoo, että tämä lähestymistapa antaa muille Pariisin sopimuksen 
osapuolille ristiriitaisen viestin siitä, mikä on unionin kanta vuoden 2030 tavoitteita 
koskevaan kysymykseen; korostaa, että jos 50 ja 55 prosentin välillä liikkuvan hiilestä 
irtautumisen vaikeuksia liioitellaan, se ei merkitse kansainvälisen tason johtajuutta vaan 
antaa mahdollisuuden perustella vähemmän kunnianhimoisia kansallisesti määriteltyjä 
panoksia;

15. suhtautuu edelleen kriittisesti komission ehdottamaan ilmastoneutraaliuden käsitteeseen, 
joka sulkee pois ylikansallisilta aloilta peräisin olevat kasvihuonekaasupäästöt, kuten 
ilmailusta ja merenkulusta sekä monikansallisten yritysten arvoketjuista aiheutuvat 
päästöt, samalla kun se edistää kompensointitoimia ja vilpillisten päästömarkkinoiden 
käyttöä pilaantumisen ja luonnonhyödykkeiden muuttamiseen rahaksi; katsoo, että 
”ilmastoneutraaliuden” korostaminen ohjaa harhaan tarpeesta luopua vaiheittain 
fossiilisista polttoaineista ja säännellä kestävyyttä; on vakaasti sitä mieltä, että on 
kiinnitettävä huomiota vastuullisella ja oikeudenmukaisella tavalla tapahtuvaan syvään 
hiilestä irtautumiseen, joka edellyttää harppausta uusiutuviin energialähteisiin ja ilman 
fossiilisia polttoaineita toimivan tulevaisuuden ennakoimista; varoittaa, että on 
vaarallista luottaa hiilineutraaliuden saavuttamisessa tuleviin laajamittaisiin 
hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologioihin, kun tällä hetkellä ei ole näyttöä 
siitä, että tällaisia teknologioita voitaisiin suunnitella ja ottaa käyttöön merkittävässä 
mittakaavassa; varoittaa, että on vaarallista turvautua sellaisiin luonnollisiin 
hiilinieluihin kuin valtameret, metsät ja maaperä, joiden monimutkaisia toimintoja ja 
dynamiikkaa ei vielä täysin ymmärretä;

16. kehottaa komissiota esittämään kunnianhimoista ilmastolainsäädäntöä, jossa 
sisällytetään lainsäädäntöön vastuulliset tavoitteet ja otetaan huomioon epäsuorat 
päästöt;

17. odottaa mielenkiinnolla ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevaa uutta ja 
kunnianhimoisempaa unionin strategiaa ja odottaa sen kannustavan hillitsemis- ja 
sopeutumisrahoituksen tasapainottamiseen sekä keskittyvän jälleen sopeutumiseen;

Uusiutuvaa, kohtuuhintaista ja toimitusvarmaa energiaa
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18. muistuttaa, että energiapolitiikassa on kyse ihmisistä ja että sillä on ensisijaisesti 
pyrittävä turvaamaan energian tasapuolinen saanti takaamalla oikeus energiaan; katsoo, 
että energiaköyhyys on tiiviisti sidoksissa ilmastokriisiin, ja korostaa Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman mahdollisuuksia puuttua eriarvoisuuteen ja ilmastokriisiin 
ekologista siirtymää eteenpäin vievällä sosiaalipolitiikalla; muistuttaa oikeudesta 
asuntoon ja korostaa, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalla voidaan taata tämä 
oikeus, poistaa energiaköyhyys ja irtautua hiilestä samanaikaisesti kunnianhimoisilla ja 
hyvin rahoitetuilla toimilla;

19. tuomitsee energia-alan yksityistämisen, joka johtaa hintojen nousuun ja lisää 
energiaköyhyyttä; korostaa, että energia on julkinen hyödyke ja että uusiutuvan ja 
kohtuuhintaisen energian saatavuus on perusoikeus; pitää kiinni siitä, että julkiseen 
omistukseen ja hallintaan saatetut energiajärjestelmät ovat demokraattisia ja hajautettuja 
ja että yhteisötason energiahankkeita laajennetaan, jotta ne voidaan suunnata paremmin 
ympäristöllisiin ja sosiaalisiin tavoitteisiin; on erittäin huolissaan energiaköyhyydessä 
elävien tai siitä kärsivien kotitalouksien hälyttävästä määrästä unionissa ja toistaa, että 
kestävän ja kohtuuhintaisen energian yhtäläinen saatavuus on perusoikeus, minkä 
vuoksi sähkön- ja/tai lämmönjakelun katkaiseminen on kiellettävä; katsoo lisäksi, että 
rakennusten energiatehokkuutta lisäävät toimenpiteet voivat parantaa asuntotilannetta ja 
auttaa lievittämään energiaköyhyyttä; korostaa kuitenkin, että vuokralaisten ei pitäisi 
vastata kunnostuskustannuksista.

20. pitää valitettavana ”teknologianeutraaliuden” käyttöä eufemismina, jolla piilotetaan 
todellinen keskittyminen pääomavaltaisiin teknologioihin, millä varmistetaan suurten 
energiayritysten valta-asema Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa; tuomitsee 
yhteistä etua koskevien hankkeiden neljänteen luetteloon sisältyvien fossiilisten 
polttoaineiden alan hankkeiden määrän, joka syventää sitoutumista fossiilisiin 
polttoaineisiin perustuvaan talouteen;

21. kehottaa komissiota lisäämään julkisten rakennusten kunnostusastetta ja laajentamaan 
rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin soveltamisalaa; kehottaa 
komissiota ehdottamaan korotettuja tavoitteita uusiutuvan energian direktiivin ja 
energiatehokkuusdirektiivin mukaisesti; katsoo, että ”kunnostusaaltoa” koskevaan 
aloitteeseen on sisällytettävä konkreettisia toimia ja toimenpiteitä, joilla tuetaan sekä 
julkisten että yksityisten rakennusten kunnostamista lähes nollaenergiarakennuksiksi 
vuoteen 2050 mennessä; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita harkitsemaan julkisten 
rakennusten kunnostusasteen nostamista sekä tarjoamaan riittävästi julkista rahoitusta ja 
luomaan samalla oikeudenmukaisia työmahdollisuuksia;

22. on huolissaan siitä, että komissio ja eräät jäsenvaltiot kannattavat ydinvoiman käyttöä 
ilmastokriisin ratkaisemiseen huolimatta ydinjätehuollon ratkaisemattomasta 
kysymyksestä ja sen aiheuttamista turvallisuushaasteista;

23. on huolissaan siitä, että komissio pyrkii ”kaasun hiilettömyyteen” ja aikoo käyttää 
energian toimitusvarmuuteen ja kohtuuhintaisuuteen liittyviä perusteita siihen, että 
kaasu sisällytetään unionin hiilestä irtautumista koskevaan strategiaan; pyytää 
komissiota esittämään Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevan asetuksen 
tarkistamista viipymättä, jotta voidaan varmistaa, että yhteistä etua koskevien 
hankkeiden seuraavassa viidennessä luettelossa noudatetaan Pariisin sopimuksen 
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mukaisia uusia kriteerejä;

Teollisuuden kannustaminen puhtaaseen kiertotalouteen

24. korostaa, että on kiireellisesti varmistettava, että kiertotalouden periaatteiden todellinen 
merkitys pannaan täysimääräisesti täytäntöön kaikessa lainsäädännössä ja kaikissa 
prosesseissa, sillä materiaalivirtoja ja jätteiden syntymistä koskevat tilastot osoittavat, 
että kiertotalous on edelleen lapsenkengissään; toteaa, että todellinen kiertotalous voi 
kuitenkin minimoida jätteet sekä luonnonvarojen hyödyntämisen, parantaa 
resurssitehokkuutta, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämistä; katsoo, että investoinnit, lisälainsäädäntö ja 
edistymisen seuranta ovat olennaisen tärkeitä;

25. korostaa tarvetta edistää paikallista kulutusta ja tuotantoa jätteiden torjumista, 
vähentämistä, uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja korjaamista koskevien periaatteiden 
pohjalta, jotta voidaan tehdä loppu suunnitellun vanhenemisen 
liiketoimintastrategioista, joissa tuotteet suunnitellaan lyhytikäisiksi ja korvattaviksi, 
sekä mukauttaa kulutus planeettamme rajoihin; katsoo, että oikeus korjaamiseen ja 
tietoteknisten palveluiden jatkuva tuki ovat välttämättömiä kestävän kulutuksen 
saavuttamiseksi; kehottaa ankkuroimaan nämä oikeudet EU:n lainsäädäntöön;

26. kehottaa komissiota esittämään ehdotuksia, joilla tehdään loppu jätekaupasta, joka on 
erityisen haitallista kolmansien maiden haavoittuville ihmisille ja ympäristölle, sekä 
kehittämään osaltaan valmiuksia siihen, että voimme käsitellä omat jätteemme 
unionissa;

27. kehottaa kaikkia unionin toimielimiä, jäsenvaltioita ja paikallisviranomaisia 
varmistamaan, että kaikissa niiden julkisissa hankinnoissa, digitaaliteknologia mukaan 
luettuna, noudatetaan korkeita ympäristö- ja ihmisoikeusnormeja; kehottaa komissiota 
tutkimaan, vastaavatko julkisia hankintoja koskevat unionin ja kansallisen tason 
nykyiset lainsäädännöt ja käytännöt unionin ja sen jäsenvaltioiden ympäristö- ja 
ihmisoikeusvelvoitteita; kehottaa komissiota tarkistamaan julkisia hankintoja koskevia 
EU:n direktiivejä sen varmistamiseksi, että suuret julkiset ostajat suunnittelevat, 
julkaisevat ja panevat täytäntöön due diligence -suunnitelmia, jotta varmistetaan, että 
yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n ohjaavia periaatteita, monikansallisia 
yrityksiä koskevia OECD:n toimintaohjeita ja ILOn keskeisiä yleissopimuksia 
noudatetaan kaikissa niiden toimitusketjuissa; kehottaa unionin toimielimiä näyttämään 
esimerkkiä noudattamalla omissa hankinnoissaan sosiaalisesti vastuullisia julkisia 
hankintoja koskevia ohjeita ja julkisten ostajien nykyisiä parhaita käytäntöjä;

28. korostaa, että biohajoavat muovit ja biopohjaiset muovit ovat kiertotalouden 
periaatteiden vastaisia ja että on keskityttävä muovin vähentämiseen ja suljetun kierron 
muovitalouden luomiseen; vaatii komissiolta tukea ja lainsäädäntöä täysin suljetun 
kierron muovitaloudelle, jonka ulkopuolelle biohajoavat ja biopohjaiset muovit 
suljetaan; katsoo, että yhdelläkään yrityksellä ei voi olla oikeutta saastuttamiseen; 
kehottaa komissiota toteuttamaan tehokkaampia toimenpiteitä kertakäyttömuovien 
suhteen, mukaan luettuina laajennetut tuottajavastuujärjestelmät; muistuttaa, että raaka-
aineiden tai energiavarojen saannin varmistaminen ei saisi johtaa geopoliittisiin 
kiistoihin, ympäristövahinkoihin vähemmän kehittyneillä alueilla eikä minkäänlaiseen 
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uuskolonialismiin;

29. kehottaa komissiota esittämään aidosti muutosvoimaisen uuden kiertotaloutta koskevan 
toimintasuunnitelman, joka sisältää vankkoja toimenpiteitä, joilla vahvistetaan 
laajennettua tuottajavastuuta ja säännellään kestävää tuotesuunnittelua; korostaa, että 
ekosuunnittelua ja energiamerkintöjä koskevat säännökset on ulotettava koskemaan 
kaikkia tärkeimpiä tuoteluokkia; korostaa, että digitaaliteknologioiden käyttöönottoon 
on liitettävä sääntelytoimia, joilla edistetään tieto- ja viestintätekniikan arvoketjujen 
sosiaalista ja ekologista kestävyyttä, jotta varmistetaan, että digitalisointitoimet 
vastaavat kestävän kehityksen tavoitteita sekä ilmasto-, energia- ja ympäristöpolitiikan 
tavoitteita;

30. toteaa, että teollisuus- ja työvoimapolitiikat edellyttävät rakenteellisia muutoksia, jotka 
johtuvat Euroopan teollisuuden ja erityisesti energiavaltaisten alojen syvästä hiilestä 
irtautumisesta; korostaa, että näillä politiikkatoimilla on varmistettava työpaikkojen 
luominen sekä työolojen, oikeuksien ja palkkojen parantaminen ja korostaa, että 
tarvitaan takuut teollisuuden työpaikkojen määrän säilyttämisestä; korostaa tältä osin, 
että on tärkeää kunnioittaa ja vahvistaa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua kaikilla 
tasoilla ja kaikilla aloilla ja erityisesti ammattiliittojen kanssa; korostaa, että julkiset 
investoinnit ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan kääntää markkinalogiikasta 
aiheutuva epätasa-arvoinen kehitys ja varmistaa näin laadukkaat työpaikat ja vahva 
koheesiopolitiikka Euroopan unionissa;

31. kehottaa komissiota esittämään EU:n teollisuusstrategian, jossa EU:n teollisuus ja 
erityisesti energiavaltaiset teollisuudenalat ohjataan kiireellisesti syvään hiilestä 
irtautumiseen vievälle tielle sääntelyyn perustuvalla lähestymistavalla etenkin 
energiaintensiivisillä aloilla; kehottaa investoimaan riittävästi työntekijöiden 
koulutukseen, jotta he voivat sopeutua näihin muutoksiin, ja varmistamaan, ettei ketään 
eikä mitään aluetta jätetä jälkeen; korostaa, että todellinen kiertotalous luo lisää 
laadukkaita työpaikkoja kierrätyksen, huollon, korjaamisen ja uudelleenkäytön sekä 
uudelleenvalmistuksen alalla;

32. kehottaa komissiota muuttamaan valtiontukisääntöjään sen varmistamiseksi, että 
esimerkiksi uusiutuvalle energialle, rautatieliikenteelle ja rakennusten kunnostamiselle 
voidaan myöntää valtiontukea; pitää valitettavana, että nykyiset valtiontukisäännöt 
suosivat hiili- ja ydinvoimaa (esim. päätös Hinkley Point C:stä, Paks II:sta ja 
hiilivoimalaitosten kapasiteettimekanismeista);

Kestävään ja älykkääseen liikkumiseen siirtymisen nopeuttaminen

33. odottaa mielenkiinnolla kestävää ja älykästä liikkuvuutta koskevaa komission strategiaa 
vuonna 2020 ja odottaa, että se muuttaa liikennejärjestelmiä radikaalisti kaikkialla 
Euroopassa lisäämällä tavaraliikenteen multimodaalisuuden siirtymistä rautateille ja 
sisävesille sekä edistämällä vihreää logistiikkaa ja rahtimäärien vähentämistä;

34. korostaa, että julkisen liikenteen julkisen omistuksen säilyttäminen ja ylläpito on 
tehokkain tapa ohjata liikennealan hiilestä irtautumista ja saavuttaa se ja varmistaa 
väestön oikeus liikkuvuuteen; vaatii peruuttamaan liikenteen alalla käynnissä olevan tai 
jo päätökseen saatetun vapauttamisen, joka yleensä johtaa infrastruktuurin, laitteiden ja 
tarjottujen palvelujen heikentymiseen; korostaa, että julkisten palvelujen, kuten 
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liikenteen, yksityistäminen heikentää työntekijöiden oikeuksia;

35. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön maksuttomia julkisen liikenteen järjestelmiä, 
joissa eri liikennejärjestelmät integroidaan yhtenäiseen multimodaaliseen 
matkalippujärjestelmään, sekä julkisia ajoneuvojen yhteiskäyttöjärjestelmiä, joilla 
varmistetaan yleinen saatavuus ja kannustetaan vähentämään yksityisautojen käyttöä;

36. korostaa, että kestävä kaupunkikehitys vähentää yksilöliikenteen tarvetta luomalla 
laadukkaita työpaikkoja paikallisyhteisöihin ja välttämällä nukkumalähiöiden 
syntymistä; korostaa, että vihreämmät kaupungit ja vähähiilinen julkinen liikenne ovat 
kaupunkialueiden älykkään ja kestävän liikkuvuuden olennaisia osatekijöitä; kehottaa 
kaupunkeja ja kuntia asettamaan pyöräily- ja kävelyinfrastruktuurin autoteiden edelle ja 
kehottaa investoimaan riittäviin verkostoihin vaihtoehtoisten polttoaineiden 
infrastruktuuria varten; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään 
kaupunkialueiden ja maaseudun liikkuvuussuunnitelmia, jotka ovat yleisen edun 
mukaisia ja integroivat kaikki uudet liikennemuodot, jotta parannetaan kansalaisille 
tarjottavien palvelujen laatua ja vähennetään kaupungeille aiheutuvia 
ympäristökustannuksia; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja sidosryhmiä edistämään 
paikallista tuotantoa;

37. korostaa, että tarvitaan tehokasta ja osallistavaa julkista liikennettä, joka kattaa 
kaupunki-, esikaupunki- ja maaseutualueet ja jonka olisi oltava liikuntarajoitteisten 
henkilöiden käytettävissä; korostaa, että kaikkien Euroopan suurkaupunkien välille 
tarvitaan nopea, kohtuuhintainen ja luotettava junaverkko, jotta voidaan vähentää ja 
välttää Euroopan sisäisten lentojen tarvetta; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
lisäämään merkittävästi toimia ja investointeja tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja 
poistamaan vaiheittain kaikki olemassa olevat kannustimet, jotka ovat tämän tavoitteen 
vastaisia; muistuttaa rahoituksen tärkeydestä ilmastotavoitteiden saavuttamista 
edistävissä liikenneinfrastruktuurihankkeissa sekä jäsenvaltioiden rajat ylittävän 
yhteistyön tärkeydestä; pitää tärkeänä, että liikenteeseen liittyvässä EU-rahoituksessa 
ilmastotavoitteiden saavuttamisen edistäminen on yksi hankkeiden 
tukikelpoisuusperusteista;

38. torjuu päästökauppajärjestelmän laajentamisen muille aloille, kuten merenkulkuun, ja 
vaatii sääntelyä hiilestä irtautumiseksi kaikilla aloilla; kehottaa asettamaan 
meriliikenteelle kunnianhimoiset hiilidioksidin, rikin oksidien, hiukkasten ja typen 
oksidien päästöjen vähentämistavoitteet ja sisällyttämään liikenteen aiheuttaman 
pilaantumisen mahdollisimman suuren vähentämisen kansainvälisen kauppapolitiikan 
tavoitteisiin;

39. kehottaa komissiota pyrkimään kunnianhimoisesti vähentämään ilmailun päästöjä ja 
ehdottamaan välittömästi, että kaikki EU:n päästökauppajärjestelmän mukaiset ilmaiset 
päästöoikeudet lentoyhtiöille lopetetaan, sekä vaatimaan, että kansainvälistä 
lentoliikennettä koskeva päästöhyvitysjärjestelmä (CORSIA) vastaa täysin voimassa 
olevaa EU:n lainsäädäntöä ja suunniteltuja päästöjen vähentämistä koskevia 
sitoumuksia;

40. pitää valitettavana, että suurimmille saastuttaville teollisuudenaloille, kuten 
ilmailualalle, myönnetään massiivisia tukia lentopolttoaineen verovapauden, fossiilisten 
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polttoaineiden tukien ja EU:n laajuista lippuveroa koskevan yhdenmukaistamisen 
puuttumisen kautta; korostaa, että tällaiset tuet eivät takaa tasapuolisia 
toimintaedellytyksiä kestävämpien liikennemuotojen kanssa, kun ne toimivat samoissa 
olosuhteissa; korostaa, että sekä komissio että jäsenvaltiot ovat vastuussa saastuttaja 
maksaa -periaatteen soveltamisesta ilmailuun; toteaa, että jäsenvaltiot ovat aiemmin 
hyväksyneet kannattamattomien hiilivoimaloiden toimintatukien asteittaisen 
poistamisen, mutta kannattamattomille lentoasemille myönnetään edelleen 
toimintatukea; kehottaa soveltamaan saastuttaja maksaa -periaatetta myös 
ylellisyysliikennemuotoihin, kuten katumaastureihin ja luksusveneisiin, ja vaatii 
yksityisten suihkukoneiden kieltämistä;

41. muistuttaa, että verkotettujen ja automatisoitujen ajoneuvojen kehittäminen on 
tapahtunut pitkälti teknologiavetoisesti; kehottaa siksi tutkimaan tällaisen teknologian 
sosiaalisia vaikutuksia ja yhteensopivuutta inhimillisten ja ympäristöön liittyvien 
arvojen ja tavoitteiden kanssa; katsoo, että tiemaksujärjestelmien käyttöönotolla 
täydennettävää uusien liikennepalvelujen, kuten yhteiskyytien ja ”liikkuvuuden 
palveluna” (Maas), käyttöönottoa ei pitäisi hidastaa lainsäädännöllisillä esteillä, koska 
ne ovat yksityiseen valvontaan nähden suositeltavampia;

42. pitää tärkeänä ohjaamista liikkuvuuden eri muotoihin niin, että ihmisiä kannustetaan 
kestäviin tottumuksiin taloudellisin kannustimin sekä lisäämällä tietoisuutta eri 
liikennemuotojen ympäristövaikutuksista ja koordinoimalla ja kehittämällä vähähiilisiä 
liikennepalveluja, kuten julkista liikennettä; korostaa, että sähköauto ei yksin ratkaise 
liikenteen aiheuttamia ympäristöongelmia ilman ajattelutavan muutosta, jolla haastetaan 
henkilökohtaisen liikkumisen valta-asema; korostaa, että tällaiset siirtymäkustannukset 
on jaettava oikeudenmukaisesti siten, että liikkuvuudesta ei tule ylellisyyttä kaikkein 
heikoimmassa asemassa oleville, vaan sitä on tasapainotettava muilla keinoilla, kuten 
verotuksen keventämisellä; korostaa lisäksi, että syrjäisten alueiden ja saarialueiden 
liikkuvuustarpeet on otettava huomioon erityisesti, jotta vältetään kielteiset vaikutukset 
näiden alueiden jo ennestään ankariin väestö- ja elinoloihin;

Pellolta pöytään: reilun, terveyttä edistävän ja ympäristöystävällisen elintarvikejärjestelmän 
kehittäminen

43. panee huolestuneena merkille, että maatalous, kalatalous ja elintarviketuotanto 
aiheuttavat edelleen eniten maa- ja merialueiden biologisen monimuotoisuuden 
vähenemistä; toteaa, että matalavaikutteisten ja biologisesti monimuotoisten 
viljelykäytäntöjen tehostaminen ja niistä luopuminen ovat keskeisimpiä maatalouteen 
liittyviä paineita, jotka osaltaan vaikuttavat tähän kielteiseen suuntaukseen; katsoo, että 
karjatiloilta valuvan ja keinolannoitteiden käytöstä peräisin olevan typen aiheuttama 
rehevöityminen on toinen tämän luonnon monimuotoisuuden vähenemisen keskeinen 
syy; uskoo, että pölyttäjien, kuten mehiläisten, katoaminen on elintarvikkeiden saannin 
turvaamisen kannalta erityisen huolestuttavaa, koska pölyttäjistä riippuvaisilla lajeilla 
on merkittävä rooli ruokavaliossamme; ja uskoo myös, että maatalouden biologinen 
monimuotoisuus on yksi aikamme suurista haasteista, koska YK:n elintarvike- ja 
maatalousjärjestön (FAO) mukaan olemme menettäneet 75 prosenttia kasvien 
geneettisestä monimuotoisuudesta 20. vuosisadalla ja ihmisten ruokavalio perustuu tällä 
hetkellä pääasiassa 12 kasvilajiin ja 14 eläinlajiin;
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44. pitää valitettavana EU:n maatalouspolitiikan kehitystä, jonka myötä ruokaa pidetään 
hyödykkeenä; uskoo vakaasti, että ravinto on perustava ihmisoikeus; korostaa, että koko 
elintarvikejärjestelmää on muutettava radikaalisti, jotta voidaan pysäyttää biologisen 
monimuotoisuuden köyhtyminen ja ilmastonmuutos, edistää terveellisiä, ravitsevia ja 
kestäviä kasvispitoisia ruokavalioita ja varmistaa elintarviketurva ja 
elintarvikeomavaraisuus kaikkialla maailmassa;

45. katsoo, että kemialliset torjunta-aineet, keinolannoitteet, geenitekniikka kaikissa 
muodoissaan, teollinen tehdasviljely ja liikakalastus, valkuais- ja polttoainekasvien 
laajamittainen tuonti sekä elintarvikeketjun jatkuva globalisaatio uhkaavat 
planeettamme ja elintarviketuotannon tulevaisuutta eikä niitä pitäisi tukea millään 
tavalla, vaan ne pitäisi lopettaa mahdollisimman pian; toteaa, että elintarvikeketjun 
globalisoituminen ei ole hyödyttänyt alkutuotannon alaa, jota sen hajanaisuuden vuoksi 
vaivaavat tuotantokustannuksia alhaisempi tuotanto, alhainen tuotto ja altistuminen 
epäterveille kaupan käytännöille; muistuttaa komissiota parlamentin kehotuksesta 
ehdottaa lainsäädäntöä, johon sisältyy sitova unionin tason sitoumus torjunta-aineiden 
käytön vähentämiseen sitovilla kansallisilla panoksilla; kehottaa tarkistamaan 
kansainvälisiä kauppasopimuksia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja arvioimaan 
uusia vapaakauppasopimuksia, erityisesti EU-Mercosur-sopimusta;

46. korostaa, että vapaaehtoiset ja markkinapohjaiset menettelyt eivät riitä varmistamaan 
oikeudenmukaista siirtymistä kestävään elintarvikejärjestelmään; toteaa, että tarvitaan 
kunnianhimoisia ja oikeudellisesti sitovia mekanismeja ja tavoitteita; pitää valitettavana, 
että nykyiset ja ehdotetut yhteiset maatalous- ja kalastuspolitiikat ovat kaikilta osin 
riittämättömiä vastaamaan maatalouden, kalastuksen ja elintarviketuotannon 
ympäristöllisiin ja sosiaalisiin haasteisiin; panee merkille, että uudistetun yhteisen 
maatalouspolitiikan käynnistäminen todennäköisesti viivästyy vuoden 2022 alkuun asti; 
kehottaa komissiota tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa 
varmistaakseen, että kansalliset strategiset maataloussuunnitelmat vastaavat alusta 
lähtien täysin Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja ”pellolta pöytään” -strategiaa; 
katsoo, että joustavuuden lisääntyminen edellyttää vastuuvelvollisuuden, hallinnon ja 
seurannan vankan järjestelmän toteuttamista sekä tiukkoja avoimuutta koskevia sääntöjä 
laadittaessa kansallisen tason suunnitelmia tavoitteiden saavuttamiseksi; korostaa, että 
komission on varmistettava, että näitä strategisia suunnitelmia arvioidaan vankoin 
ilmasto- ja ympäristöperustein; korostaa, että näiden suunnitelmien on johdettava 
kestävien menetelmien käyttöön, kuten luonnonmukaiseen viljelyyn, agroekologiaan, 
agrometsätalouteen sekä entistä tiukempiin eläinten hyvinvointia koskeviin normeihin;

47. kehottaa komissiota ehdottamaan kokonaisvaltaista ja kunnianhimoista ”pellolta 
pöytään” -strategiaa, jolla muutetaan aidosti Euroopan elintarvike-, kalastus- ja 
maatalousalaa; korostaa, että tässä strategiassa on otettava lähtökohdaksi planeettamme 
sietokyvyn rajat sekä ihmisten ja eläinten terveys ja hyvinvointi ja sen on perustuttava 
agroekologian ja kestävyyden käsitteeseen;

48. korostaa tarvetta edistää lyhyitä elintarvikeketjuja ja paikallisia elintarvikejärjestelmiä, 
joiden etuihin kuuluvat oikeudenmukaisempi hinta viljelijöille, tuoretuotteiden ja 
kausituotteiden saatavuus kuluttajille, ympäristövaikutusten vähentäminen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden lisääminen paikallisella tasolla; katsoo, että tämä tavoite edellyttää 
YMP:n perusteellista muuttamista, joka torjuu ja kääntää sen lisääntyneen 
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vapauttamisen suuntauksen ja vahvistaa tuotannon ja markkinoiden sääntelyvälineitä;

49. korostaa, että ”pellolta pöytään” -strategiaan olisi sisällytettävä sitovat ja 
kunnianhimoiset tavoitteet maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen ja maaperän 
huonontumisen sekä kemiallisten torjunta-aineiden, keinolannoitteiden ja antibioottien 
käytön vähentämiseksi, mukaan lukien nopea luopuminen synteettisten torjunta-
aineiden ja mikromuovien käytöstä lannoitteissa, ja siihen olisi sisällytettävä myös 
sitovia tavoitteita luonnonmukaisen tuotannon laajentamiseksi; korostaa, että siinä olisi 
edistettävä peltometsäviljelyä, otettava käyttöön lisää lainsäädäntöä ja lisättävä sen 
täytäntöönpanon valvontaa kaikkien elintarvikeketjussa käytettävien eläinten 
hyvinvoinnin suojelemiseksi ja varmistettava, että eläinten tietoisuus otetaan huomioon 
kaikissa asiaankuuluvissa politiikoissa, ja että siihen on sisällytettävä strategia, jolla 
lopetetaan laajamittainen metsäkatoon liittyvien hyödykkeiden, kuten soijan, 
palmuöljyn ja maissin, tuonti, ja sitoumus lopettaa kaikkien muuntogeenisten 
organismien tuonti ja viljely EU:ssa; torjuu siementen ja keskeisten biologisten 
prosessien patentoinnin;

50. painottaa maatalouden sosiaalisen ja oikeudenmukaisen siirtymän tarvetta; korostaa, 
että unionin maatalouspolitiikka ja kansainvälinen kauppapolitiikka on suunnattava pois 
nykyisestä teollistuneesta mallista, joka perustuu kolmansiin maihin suuntautuvaan 
vientiin ja jossa alkutuottajat eivät voi vaikuttaa heitä koskettaviin geopoliittisiin 
tapahtumiin, siten että ensisijaisena tavoitteena on sen sijaan elintarvikeomavaraisuus, 
johon kuuluvat korkealaatuiset elintarvikkeet, tuottajien oikeudenmukaiset tulot, 
ympäristönsuojelu ja eläinten hyvinvointia koskevat tiukat normit;

Ekosysteemien ja biodiversiteetin säilyttäminen ja ennallistaminen

51. korostaa, että biologista monimuotoisuutta ei tule pitää vain ”luonnonpääomana”, jonka 
avulla voidaan tarjota palveluita, vaan se olisi pikemminkin tunnustettava koko 
ihmiskunnan yhteiseksi perinnöksi, ja kehottaa omaksumaan erilaisen suhtautumisen 
luontoon vihreän kehityksen ohjelmassa; uskoo vakaasti, että luonnolla on jo sinällään 
oma arvonsa, jota on kunnioitettava, ja torjuu kaikki yritykset muuttaa luonto rahaksi tai 
arvioida sitä sen käyttöarvon perusteella;

52. pitää erittäin valitettavana, että Eurooppa menettää biologista monimuotoisuuttaan 
hälyttävän nopeasti eikä se ole pystynyt saavuttamaan mitään aiemmista tavoitteista 
biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseksi; vaatii merkittäviä 
suojelutoimia, joilla nykyiset suuntaukset voidaan kääntää ja luontoon kohdistuvaa 
painetta vähentää; kehottaa toteuttamaan kiireellisesti ja täysimääräisesti erilaisia 
politiikkatoimia, jotka ovat tarpeen parannusten aikaansaamiseksi ja jotka perustuvat 
unionin ja sen jäsenvaltioihin oikeudellisesti sitoviin tavoitteisiin, ja esimerkiksi 
alakohtaisia politiikkatoimia;

53. pitää myönteisenä komission aloitetta esitellä biologista monimuotoisuutta koskeva 
strategia maaliskuuhun 2020 mennessä; toistaa biologista monimuotoisuutta koskevan 
EU:n strategian väliarvioinnista 2. helmikuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa 
esittämänsä kannan, jonka mukaan elinympäristöjen tuhoutuminen on tärkein biologisen 
monimuotoisuuden vähenemistä aiheuttava tekijä ja se on erityisen tärkeä kysymys 
käsiteltäessä tätä huononemista esimerkiksi vähentämällä tilan huononemista ja 
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pirstoutumista;

54. jakaa kannan, jonka mukaan ilmastonmuutosta ja biologisen monimuotoisuuden 
vähenemistä kiihdyttävät tekijät ovat maailmanlaajuisia eivätkä ne pysähdy kansallisiin 
rajoihin; tukee sen vuoksi komission ehdotusta biologisen monimuotoisuuden 
suojelemista koskevan maailmanlaajuisen tavoitteen asettamisesta biodiversiteettiä 
käsittelevässä YK:n konferenssissa lokakuussa 2020;

55. korostaa, että vapaaehtoiset toimenpiteet ja markkinalähtöiset mekanismit, kuten 
merkinnät ja ”pyöreän pöydän kokoukset”, ovat täysin riittämättömiä palmuöljyn ja 
soijan kaltaisiin tuontituotteisiin liittyvän metsäkadon pysäyttämiseksi; kehottaa 
asettamaan oikeudellisesti sitovia tavoitteita ja ottamaan käyttöön sääntelytoimia 
unioniin tuotaviin tuotteisiin liittyvän metsäkadon pysäyttämiseksi;

56. katsoo, että biologisesti monimuotoiset kaupunkien vihreän infrastruktuurin alueet 
auttavat käsittelemään ilman pilaantumista, melua, ilmastonmuutoksen vaikutuksia, 
lämpöaaltoja, tulvia sekä kansanterveyteen liittyviä ongelmia; panee merkille, että 
komissio aikoo ehdottaa Euroopan vihreitä kaupunkeja koskevia ehdotuksia ja lisätä 
kaupunkialueiden biologista monimuotoisuutta; kehottaa toimimaan näiden ehdotusten 
suhteen nopeasti ja kunnianhimoisesti; pitää myönteisinä kaikkia kaupunkiviljelyä 
tukevia aloitteita;

57. korostaa, että metsät ovat biologisen monimuotoisuuden kannalta keskeinen varanto; 
korostaa, että metsäalueet ovat olennaisen tärkeitä vesikierron sääntelyn ja hiilidioksidin 
talteenoton kannalta ja ne tarjoavat virkistysmahdollisuuksia lähellä luontoa, pitää 
myönteisenä komission esittämää unionin uutta metsästrategiaa, jonka mukaan 
istutetaan uusia puita ja ennallistetaan kärsineitä ja hakattuja metsiä; pitää myös 
myönteisenä sen pyrkimyksiä kannustaa sellaista tuontia, joka ei aiheuta metsäkatoa 
ulkomailla, jotta näin voidaan minimoida metsille koko maailmassa aiheutuva riski; 
korostaa, että kaikkein metsitys- ja uudelleenmetsityshankkeiden olisi tähdättävä 
biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja lisäämiseen sekä hiilen varastointiin;

58. panee merkille sinisen talouden merkityksen ilmastonmuutoksen torjumisessa; korostaa, 
että sinisen talouden on oltava todella kestävää, koska merellisten resurssien käyttö on 
suoraan tai epäsuorasti riippuvaista valtamerten laadusta ja kestävyydestä pitkällä 
aikavälillä; kehottaa laatimaan naapurimaiden kanssa yhteisen strategian, jotta voidaan 
estää ja vähentää pilaantumista, ja kehottaa perustamaan päästöjen valvonta-alueen ja 
vahvistamaan suojeltujen merialueiden verkostoa sekä niiden yhteyttä Välimereen; pitää 
myönteisinä yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteita vähentää kielteisiä vaikutuksia, joita 
kalastuksella voi olla ekosysteemeihin varsinkin herkillä alueilla; pitää myönteisenä 
myös komissio lupausta tukea entistä paremmin toisiinsa yhteydessä olevia ja hyvin 
hoidettuja merellisiä suojelualueita; kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan täysin 
pyyntirajoja koskevia tieteellisiä suosituksia, eikä hyväksy mitään tukia laivastojen 
koon kasvattamiselle;

59. kehottaa lisäämään ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitusta LIFE-ohjelmasta niin, että 
tuki on vähintään prosentin unionin koko talousarviosta lyhyellä aikavälillä; kehottaa 
maksamaan YMP:n yhteydessä tukea viljelijöille hiilen sitomista ja 
ekosysteemipalveluita varten sekä kotoperäisten lajien ja ekosysteemien tukemiseksi; 
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kehottaa komissiota ehdottamaan maaperää koskevaa uutta puitedirektiiviä ja 
suojelemaan unionin maaperää riittävästi; kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen 
Natura 2000 -alueiden laajentamisesta siten, että ne kattavat vähintään 30 prosenttia 
unionin maa-, sisävesi- ja merialueista; korostaa, että tarvitaan rahoitusväline Natura 
2000 -alueiden hallinnointia varten;

60. toteaa, että biomassan kysynnän energiakäyttöön odotetaan kasvavan useimmissa hiilen 
vähentämisskenaarioissa; muistuttaa, että biomassan käyttötarkoitukset sekä elintarvike- 
ja rehukäytön lisääminen edellyttävät maa- ja metsätaloustuotannon kasvattamista, 
mutta sen vaikutuksia ympäristöön ja ilmastoon ei voida hyväksyä; on erittäin 
huolissaan kiinteän biomassan, biopolttoaineiden ja bionesteiden tuonnista unionin 
energiantarpeen tyydyttämiseksi, sillä se aiheuttaa merkittäviä biodiversiteettiin 
kohdistuvia vaikutuksia; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lopettamaan biomassan 
käytön ja myös välttämään jälleen uutta ja vahingollista sitoutumista ei-kestävien 
energianlähteiden käyttöön;

Myrkyttömään ympäristöön tähtäävä nollapäästötavoite

61. panee huolestuneena merkille, että synteettisten kemikaalien aiheuttama pilaantuminen 
on merkittävä ja yhä kasvava uhka ihmisille sekä luonnonvaraisille eläimille ja kasveille 
ja että uusia ja vaarallisia kemikaaleja päästetään edelleen ympäristöön unionissa, mikä 
lisää unionin kansalaisten ja ekosysteemien kemiallista kuormitusta ja aiheuttaa suuria 
sosiaalisia ja taloudellisia kustannuksia; toteaa sen uhkaavan erityisesti raskaana olevia 
naisia, sillä se aiheuttaa sikiöiden epämuodostumia ja vahingoittaa sikiöiden kehittyviä 
aivoja heikentäen älykkyyttä; toteaa tämän olevan yhteydessä hedelmällisyyden 
heikkenemiseen, lisäävän syövän kaltaisia sairauksia ja uhkaavan romahduttaa 
Euroopan ekosysteemit;

62. korostaa oikeutta myrkyttömään ympäristöön; pitää myönteisenä ilmoitusta ilmaa, vettä 
ja maaperää koskevasta nollapäästösuunnitelmasta, mutta panee kuitenkin 
huolestuneena merkille, että komissio ei ole käynnistänyt myrkytöntä ympäristöä 
koskevaa strategiaa, joka luvattiin jo seitsemännessä ympäristöä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa vuonna 2013; toteaa, että tällaista strategiaa kaivataan kipeästi, 
jotta voidaan vähentää merkittävästi eurooppalaisten altistumista hormonaalisille haitta-
aineille ja muille vaarallisille aineille; kehottaa komissiota esittämään luvatun 
myrkytöntä ympäristöä koskevan strategian vuonna 2020 ja kehottaa sisällyttämään 
siihen myös kuluttajatuotteet;

63. kehottaa komissiota asettamaan etusijalle sen, että estetään ihmisten altistuminen 
myrkyllisille kemikaaleille ja vähennetään siihen liittyviä terveysvaikutuksia vuoteen 
2030 mennessä noudattaen selkeää aikataulua, indikaattoreita ja sitovia tavoitteita; 
korostaa tarvetta esittää lainsäädäntöaloitteita, jotta voidaan varmistaa kemikaaleja 
koskeva koordinointi ja johdonmukaisuus kaikessa unionin lainsäädännössä niin, että 
terveyttä voidaan suojella mahdollisimman hyvin ja voidaan estää altistuminen 
vaaralliselle kemikaaleille niiden koko elinkaaren ajan, mikä koskee esimerkiksi 
hormonaalisia haitta-aineita, per- ja polyfluorattuja alkyyliaineita (PFAS), 
mikromuoveja ja erityistä huolta aiheuttavia aineita niiden kaikissa käyttötarkoituksissa 
ja esimerkiksi elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia aineita, leluja, 
lääketuotteita, kosmetiikkaa, biosideja ja torjunta-aineita, puhdistusaineita, 
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palonestoaineita ja muissa tarkoituksissa käytettäviä aineita; korostaa, että tällaisia 
lainsäännöllisiä toimenpiteitä tarvitaan nopeasti eikä niitä voida enää viivyttää;

64. korostaa, että kemikaaliryhmiä koskevat riskinhallintaan liittyvät ennalta varautumisen 
toimet ja turvallisiksi ja suljettuun kiertoon suunniteltujen kemikaalien käytön 
edistäminen voivat auttaa rajoittamaan tulevaa pilaantumista; katsoo, että tällaisten 
aineiden olisi oltava vapaita myrkyllisistä ainesosista ja suunnitteluvaiheesta lähtien ja 
että myrkylliset aineet olisi poistettava vaarallisia kemikaaleja sisältävistä 
materiaalivirroista niin, että materiaaleja voidaan uudelleenkäyttää ja kierrättää 
turvallisesti kiertotaloudessa; tuomitsee kaikki yritykset poistaa tai kumota ennalta 
varautumisen periaate unionin lainsäädännössä;

65. korostaa, että tarvitaan selkeää sitoutumista, jolla turvataan varat tutkimus- ja 
testausmenetelmien parantamiseen sekä tuki organisaatioille, jotka tarjoavat ja tutkivat 
turvallisempia vaihtoehtoja ja korvaavia ratkaisuja vaarallisille kemikaaleille, puhdasta 
tuotantoa sekä kestävää innovointia; korostaa tarvetta vähentää eläinkokeita riskien 
arvioinnissa ja kehottaa lisäämän tätä koskevaa panostusta ja rahoitusta; kannattaa 
varhaisvaroitusjärjestelmän luomista uusien kemiallisten uhkien tunnistamista varten;

66. katsoo, että nollapäästötavoitteen tulisi perustua uusimpiin tieteellisiin tietoihin ja sen 
olisi tarjottava vähintään samantasoinen suoja kuin WHO suosittelee; kehottaa 
komissiota mukauttamaan ilmanlaatunormeja WHO:n suosittelemien vähimmäisarvojen 
mukaisesti;

67. katsoo, että kuluttajilla on oikeus saada kaikki tiedot; kehottaa perustamaan 
kuluttajatuotteissa, materiaaleissa ja jätteessä olevia kemikaaleja koskevia koordinoituja 
Euroopan laajuisia pakollisia tietojärjestelmiä ja kehottaa järjestämään julkisia 
tiedotuskampanjoita ja parantamaan yleistä tietämystä; kehottaa noudattamaan riskien 
arviointi- ja hallintamenettelyissä täyttä ja aktiivista avoimuutta;

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman rahoittaminen ja oikeudenmukaisen siirtymän 
turvaaminen 

68. katsoo, että komission ehdotuksesta puuttuu silmiinpistävästi selkeä ja kunnianhimoinen 
rahoitussuunnitelma; odottaa komission esittävän tällaisen rahoitussuunnitelman, josta 
ilmenee miten julkisia ja yksityisiä rahoituslähteitä käytetään ja josta ilmenee sekä 
varojen alkuperä että niiden jako; kehottaa jäsenvaltioita, jotka osallistuvat 
neuvotteluihin finanssitransaktioveroa koskevasta laajennetusta yhteistyöstä, tekemään 
tätä välinettä koskevan sopimuksen; katsoo, että tällainen väline voisi olla yksi uusista 
rahoituslähteistä, jota unioni voisi käyttää Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
rahoittamiseen;

69. katsoo, että oikeudenmukainen siirtymä on muutakin kuin rahasto tai tietty rahamäärä, 
ja että siinä kyse on sijoituksin tuetusta kokonaispolitiikasta, jonka avulla on 
varmistettava, että kaikki hyötyvät siirtymästä niin, että pidetään yllä sosioekonomisia 
oikeuksia, taataan entistä parempi elintaso ja toteutetaan taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden periaatteita; kehottaa komissiota ja neuvostoa 
vahvistamaan olemassa olevia sosiaalirahastoja niiden varojen vähentämisen asemesta, 
kuten koheesiorahastolle esitetään; kehottaa varmistamaan, että oikeudenmukaisen 
siirtymän rahastolla autetaan haavoittuvassa asemassa olevia alueita, yhteisöjä ja 
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työntekijöitä ja tarjotaan suojaa nykyisiltä ja tulevilta arvottomilta omaisuuseriltä; 
korostaa tarvetta varmistaa oikeudenmukaisen siirtymän rahaston varojen 
oikeudenmukainen jako koheesiovaatimukset huomioon ottaen; katsoo, että 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin olisi noudatettava ja vahvistettava 
kumppanuusperiaatetta niin, että kaikki asianomaiset sidosryhmät otetaan mukaan 
prosessiin; katsoo, että oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa olisi rahoitettava 
korottamalla merkittävästi julkisia menoja sekä hyödyntämällä tehokkaasti olemassa 
olevia rahoitusmekanismeja;

70. katsoo, että valtion lainanottoa koskeva EU:n yläraja – vakaus- ja kasvusopimuksen 
mukainen 3 prosenttia bkt:stä – ja finanssipoliittisen sopimuksen edellyttämä 
rakenteellinen nollavaje estävät vakavasti ekologista siirtymää, sillä ne kieltävät 
jäsenvaltioita käynnistämästä massiivisia julkisia investointeja hiilineutraalin talouden 
aikaansaamiseksi; korostaa, että merkittävän hiilestä irtautumisen kustannukset ovat nyt 
paljon pienemmät kuin ilmastonmuutoksesta aiheutuvat kustannukset; kehottaa 
kumoamaan finanssipoliittisen sopimuksen ja kehottaa komissiota ja neuvostoa 
korvaamaan vakaus- ja kasvusopimuksen sekä uuden finanssipoliittisen sopimuksen 
työllisyys- ja kasvusopimuksella tai ainakin jättämään ympäristöön ja sosiaalimenoihin 
liittyvät julkiset investoinnit tämän 3 prosentin säännön ulkopuolelle; kehottaa 
uudistamaan valtiontukea koskevat säännöt niin, että mahdollisestaan 
ennennäkemättömät julkiset investoinnit vihreään siirtymään, julkisiin palveluihin ja 
sosiaaliturvaan;

71. pitää myönteisenä ehdotusta EIP:n muuttamisesta uudeksi EU:n ilmastopankiksi ja 
EIP:n päätöstä, joka koskee luopumista useimmista fossiilisista polttoaineista; kehottaa 
EIP:a luopumaan täysin kaikista fossiilisista polttoaineista, kaasu mukaan luettuna; 
kehottaa uutta ilmastopankkia tukemaan siirtymää korottomilla lainoilla ja kehottaa 
komissiota ja neuvostoa antamaan säännöksiä, joilla kielletään investoinnit 
saastuttaville aloille;

72. korostaa, että EKP:n ja rahapolitiikan on annettava täysin panos siirtymän 
rahoittamiseen; pitää myönteisenä EKP:n pääjohtajan ilmoitusta, jossa hän piti 
ilmastonmuutoksen torjumista pankin keskeisenä tehtävänä; toivoo ja kehottaa EIP:n 
luopuvan yksityissektorin osto-ohjelmassaan täysin kaikista fossiilisista polttoaineista, 
kaasu mukaan luettuna; kehottaa EKP:a ottamaan käyttöön vakavaraisuuden hallintaan 
liittyviä välineitä, joilla tuetaan vihreiden varojen investointien siirtämistä kestävään 
toimintaan ja kehottaa ottamaan käyttöön valvontavälineitä, kuten stressitestejä, jotta 
voidaan asianmukaisesti arvioida ja vähentää rahallisia ympäristöriskejä; kehottaa 
tarkistamaan luottoluokituslaitosten normeja niin, että niiden arvioissa otetaan 
huomioon ympäristöön liittyvät sekä sosiaaliset ja hallintoa koskevat normit; katsoo, 
että EKP:n olisi voitava lainata rahaa jäsenvaltioille suoraan ja korottomasti, jotta 
voidaan mahdollistaa suurimittaiset julkiset investoinnit siirtymään; kehottaa neuvostoa 
ja jäsenvaltioita tarkastelemaan EKP:n mandaattia niin, että se voi antaa täyden 
panoksen siirtymän rahoittamiseen myös myöntämällä lainoja suoraan jäsenvaltioille;

73. pitää energiaperuskirjaa koskevaa sopimusta vahingollisena ja ajastaan jääneenä ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita irrottautumaan siitä mahdollisimman nopeasti;

74. korostaa, että jäsenvaltiot menettävät verojen välttelyn vuoksi vuosittain miljardien tulot 
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ja nämä summat voitaisiin investoida ekologiseen siirtymään; kehottaa komissiota ja 
neuvostoa laatimaan luotettavan ja täydellisen mustan listan kaikista verokeitaista ja 
ottamaan käyttöön verojen avoimuuden ja julkisen maakohtaisen raportoinnin sen 
varmistamiseksi, että suuryrityksiä verotetaan siellä, missä tulot syntyvät; kehottaa 
komissiota puuttumaan jäsenvaltioiden haitallisiin verotuskäytäntöihin ja ottamaan 
käyttöön tehokkaan yritysten vähimmäistuloveron, jotta voidaan lopettaa edullisimman 
sääntelyn etsiminen;

75. kehottaa kehittämään uusia verokannustimia, joiden avulla estetään ympäristön kannalta 
haitallinen toiminta; katsoo, että tällaisilla veroilla saatavat tulot on kohdistettava 
kokonaan siirtymän rahoittamiseen; korostaa, että ennen tällaisten verokannustimien 
käyttöönottoa on suoritettava jakoa koskeva analyysi sen varmistamiseksi, että näin ei 
lisätä eriarvoisuutta;

76. katsoo, että tehokas ja oikeudenmukainen siirtymä ei ole mahdollinen uusliberaalissa 
talouskehyksessä; kehottaa komissiota irrottautumaan tällaisesta kehyksestä ja 
lopettamaan säästötoimet sekä niihin liittyvät sosiaaliset haitalliset politiikkatoimet, 
joita on kannatettu esimerkiksi talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson 
yhteydessä; kehottaa komissiota pitämään Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa 
mahdollisuutena ja välttämättömyytenä, jonka avulla julkisia investointeja Euroopan 
tasolla voidaan lisätä;

77. muistuttaa koulutuksen, uudelleenkoulutuksen ja osaamisen kehittämisen merkityksestä 
vihreässä siirtymässä ja panee merkille, että vähähiiliset ja laadukkaat työpaikat 
käsittävät muitakin kuin teollisuus- ja rakennusalan työpaikkoja, kuten työn hoitoalalla, 
terveydenhoidossa sekä koulutusalalla; korostaa siksi, että on tärkeää kuulla 
työmarkkinaosapuolia ja ottaa ne mukaan; vaatii, että alueiden ja kuntien valmiuksien 
lisääminen otetaan mukaan, jotta nämä sidosryhmät voidaan saada osaksi ratkaisua ja 
jotta voidaan helpottaa käytettävissä olevien varojen saantia;

78. kehottaa komissiota esittämään kunnianhimoista oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa, 
jolla tuetaan haavoittuvia alueita, yhteisöjä ja työntekijöitä ja rahoitetaan uusia 
ympäristön huomioon ottavia toimia niin, että luodaan kestäviä työpaikkoja, edistetään 
paikallista tuotantoa, rahoitetaan työntekijöiden teknistä uudelleenkoulutusta ja 
myönnetään korvauksia ja tukia uusia laadukkaita työpaikkoja etsiville työntekijöille, 
kehottaa komissiota myös ottamaan käyttöön asianmukaisia kriteerejä 
oikeudenmukaiselle siirtymärahoitukselle ja myös käyttämään fossiilisista polttoaineista 
luopumista ehtona; kehottaa käsittelemään työttömyyttä myös erilaisilla 
koulutusohjelmilla, joissa keskitytään tulevaisuuden kestäviin ja laadukkaisiin 
työpaikkoihin;

Tutkimustyön hyödyntäminen ja innovoinnin edistäminen

79. pitää tärkeänä julkisesti rahoitettua tutkimusta, jonka avulla ilmastokriisiin voidaan 
löytää uusia ratkaisuja, jotka tuottavat julkisia hyödykkeitä; katsoo, että Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman olisi vauhditettava investointeja kestäviin käytäntöihin; 
korostaa kuitenkin, että ilmastokriisin ratkaisut ovat jo olemassa ja että suurin 
kompastuskivi on poliittisen tahdon puute; panee huolestuneena merkille fossiilisia 
polttoaineita tuottavan teollisuuden rahalliset edut ilmastonmuokkaukseen liittyvien 



PE643.468v01-00 20/24 RE\1196593FI.docx

FI

ilmastoratkaisujen tukemisessa;

80. korostaa tarvetta investoida kestäviä vaihtoehtoisia polttoaineita koskevaan 
tutkimukseen varsinkin lento- ja laivaliikenteessä; kehottaa komissiota hyödyntämään 
täysin Horisontti Eurooppa -ohjelmaan ekologiseen siirtymään liittyvien haasteiden 
tukemiseksi varsinkin digitaalialalla ja teollisuudessa; panee merkille uuden teknologian 
mahdollisen rooli mukautumisessa ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita keskittämään 
tutkimusponnistelut mukautumiseen liittyvään teknologiaan;

Vältetään vahinkoa – kestävyyden sisällyttäminen kaikkiin EU:n politiikkoihin

81. pitää myönteisenä vihreää sitoutumista vahingon välttämiseen ja vaatiikin, että kaikki 
unionin toimet ja politiikka kohdennetaan yhdessä oikeudenmukaisen siirtymän 
aikaansaamiseen; toteaa, että unionin tämänhetkinen maatalous-, kalastus- ja 
kauppapolitiikka itse asiassa vahingoittaa merkittävästi kaikkia Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman mukaisia ilmastoon, biodiversiteettiin ja oikeudenmukaiseen 
siirtymään liittyviä tavoitteita; korostaa, että tarvitaan radikaaleja muutoksia kaikilla 
näillä aloilla, jos mitään näistä tavoitteista halutaan saavuttaa; kehottaa tunnustamaan 
nämä seikat selvästi ja vaatii rohkeita ehdotuksia, joilla nämä unionin politiikkatoimien 
ja lainsäädännön ristiriidat voidaan poistaa;

82. korostaa, että kaupan on vastattava ekologisen siirtymän tavoitetta; kehottaa siksi 
komissiota ja neuvostoa sisällyttämään Pariisin sopimuksen ja biologista 
monimuotoisuutta koskevat tavoitteet sitovina määräyksinä kaikkiin kauppa- ja 
investointisopimuksiin, jotta kumppaneita voidaan kannustaa noudattamaan Pariisin 
sopimuksen mukaista 1,5 celsiusasteen tavoitetta sekä biologisen monimuotoisuuden 
vähenemisen pysäyttämistavoitetta; kehottaa myös komissiota ja neuvostoa 
tarkistamaan kaikkia kauppasopimuksia, jotta kunnianhimoisia ja sitovia ilmastoa ja 
biologista monimuotoisuutta koskevia velvoitteita voidaan sisällyttää näihin 
kahdenvälisiin sopimuksiin ja kannustaa siten kumppaneita ottamaan käyttöön Pariisin 
sopimuksen mukaisia ilmastostrategioita; kehottaa lopettamaan EU:n ja Mercosurin 
sekä EU:n ja Australian väliset kauppaneuvottelut ja lopettamaan kaikki 
vapaakauppasopimukset;

83. katsoo, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelma tarjoaa mahdollisuuden edistää 
oikeudenmukaista ja reilua kansainvälistä kauppaa, joka hyödyttää molemminpuolisesti 
kansalaisia, joka perustuu yhteisvastuuseen ja joka vastaa täysin ilmastotavoitteitamme 
sekä sosiaalisia tavoitteitamme; kannattaa perustavaa siirtymää kilpailusta 
täydentävyyteen kansainvälisessä kaupassa, ja tunnustaa jäsenvaltioiden oikeuden 
määrittää itse oma kauppapolitiikkansa tämän periaatteen mukaisesti; vaatii, että 
unioniin ei sallita minkään sellaisten tuotteiden tuontia, jotka on valmistettu unionin 
ympäristösääntöjä rikkoen ja että unionin kemianalan yrityksiltä kielletään sellaisten 
torjunta-aineiden vienti, joiden käyttö unionissa on kiellettyä;

84. kehottaa komissiota suorittamaan kaikkien jo allekirjoitettujen tai neuvottelujen 
kohteena olevien kahdenvälisten kauppasopimustensa kattavan tarkastelun niiden 
mukauttamiseksi ilmastonmuutosta, kestävää kehitystä ja elintarviketurvaa koskeviin 
tavoitteisiin; kehottaa komissiota myös osallistumaan aktiivisesti ilmastonmuutosta 
koskevaan WTO:n uuteen aloitteeseen; kammoksuu sijoitusten kaikenlaisten 



RE\1196593FI.docx 21/24 PE643.468v01-00

FI

suojamekanismien, kuten sijoittajan ja valtion välisen riitojenratkaisun, käyttöä ja 
kehottaa komissiota ja kaikkia jäsenvaltioita tarkistamaan kaikkia nykyisiä sopimuksia 
ja poistamaan tällaiset haitalliset mekanismit mahdollisimman pian; kehottaa myös 
jättämään kaikki tällaiset välineet pois tulevista sopimuksista;

85. katsoo, että EU:n hiilen vähentämisstrategian pitää sisältää rauhan edistäminen ja 
sotilaallis-teollisen kompleksin lakkauttaminen; toteaa, että sotilaallis-teollinen 
kompleksi on yksi merkittävä ympäristön pilaantumisen lähdeaiheuttaja planeetalla ja 
että sotimisen energialasku ylittää merkittävästi monen muun inhimillisen toiminnan 
energialaskun; kehottaa pienentämään turvallisuus- ja puolustusbudjetteja 
ilmastotoimien hyväksi;

86. muistuttaa, että sotilasteollisuus on yksi planeetan merkittävimmistä ympäristön 
pilaantumisen aiheuttajista; tuomitsee komission ristiriitaisuuden, kun se toisaalta 
käyttää vihreää retoriikkaa ja toisaalta tukee EU:n sotilaallista kasvua; kehottaa 
komissiota ja neuvostoa pidättymään ohjaamasta varoja sotilasmenoihin ja kehottaa 
lopettamaan välittömästi käynnissä olevan asevarustelukilvan ja ohjaamaan nämä varat 
ympäristön ja sosiaalisten alojen hyväksi;

87. kehottaa komissiota varmistamaan, että saadaan aikaan merkittäviä ja mitattavia ja 
tuloksia, kun ympäristötavoitteita sisällytetään alakohtaisiin politiikkatoimiin; vaatii, 
että julkiset budjetit, yksityiset investoinnit ja rahoitusmarkkinat suunnataan uudelleen 
kohti kestävien siirtymien edistämistä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään 
ja ottamaan käyttöön pelkän bkt:n ohella keinoja mitata yhteiskunnan etenemistä kohti 
kestävyyttä ja ottamaan huomioon ihmisten, eläinten ja koko planeetan hyvinvoinnin 
indikaattorien tulostaulun avulla;

88. kehottaa komissiota sovittamaan nämä erilaiset politiikan alat yhteen, jotta koko 
Euroopassa voidaan mahdollistaa siirtymämuutos pitkäaikaisen vision toteuttamiseksi – 
”hyvä elämä maapallon resurssien rajoissa”; toivoo, että kipeästi kaivatun Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman toteuttaminen saa systeemiset poliittiset kehykset 
vastaamaan sitovia tavoitteita kaikki sidosryhmät aktivoiden;

89. tuomitsee kaikenlaisen retoriikan, jossa viitataan tarpeeseen ”vähentää byrokratiaa” ja 
”pienentää hallinnollisia rasitteita” ja estetään näin kipeästi kaivattuja lainsäädännön 
muutoksia; tuomitsee mallin ”yksi sisään, yksi ulos”; korostaa, että todella parempaan 
sääntelyyn voidaan päästä vain, jos saadaan oikeudenmukaisesti ja reilusti tasapainoon 
mahdollisuus kansalaisyhteiskunnan, tieteen ja teollisuuden panokseen ja 
osallistumiseen; kehottaa noudattamaan täyttä demokratiaa ja avoimuutta poliittisen 
päätöksenteon kaikissa vaiheissa, myös neuvostossa ja koko komitologiamenettelyssä; 
katsoo, että hallituksen ja hallinnon kaikille tasoille on pikaisesti annettava 
mahdollisuus tutustua aktiivisesti asiakirjoihin; pitää myönteisenä suunniteltua Århusin 
asetuksen tarkistamista; korostaa, että täysi oikeus tutustua asiakirjoihin ja pääsy 
tuomioistuimiin on keskeisitä, jotta kansalaiset voivat valvoa politiikkaa ja 
lainsäädäntöä ja auttaa niiden täytäntöönpanossa;

90. katsoo, että lainsäädännön täytäntöönpanon on oltava kulmakivenä sekä unionin että 
kansallisen tason politiikassa; kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan ympäristöpolitiikan 
täytäntöönpanoa sen täyden hyödyn saavuttamiseksi; korostaa, ettei ympäristö- ja 
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ilmastotavoitteita saavuteta ilman entistä tehokkaampaa täytäntöönpanoa ja nykyisten 
toimien rahoitusta kaikessa unionin ympäristöpolitiikassa; kehottaa komissiota 
ryhtymään tarvittaessa toimiin unionin ympäristölainsäädännön täysimääräisen 
täytäntöönpanon takaamiseksi;

EU kansainvälisessä ympäristössä

91. toteaa, että eteläisen pallonpuoliskon maat kantavat jo nyt sekä tulevaisuudessa 
suurimmaksi osaksi ilmastokriisin taakan, että eteläisen pallonpuoliskon maat ovat 
haavoittuvampia ilmastonmuutoksen kielteisille vaikutuksille kuin pohjoisen 
pallonpuoliskon maat, että ne kärsivät jo menetyksistä ja vahingoista, että niillä on 
vähemmän valmiuksia sopeutua ja että ne ovat vaikuttaneet ilmastokriisiin selvästi 
vähemmän kuin pohjoisen pallonpuoliskon maat; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
osoittamaan todellista solidaarisuutta maapallon eteläosalle, tunnustamaan historiallisen 
vastuunsa ja ilmastovelkansa ja toimimaan sen mukaisesti;

92. katsoo Pariisin sopimuksen olevan uhattuna, mikä johtuu globaalisti oikeistovoimien 
kielteisestä vaikutuksesta; pitää COP26-kokousta keskeisenä hetkenä, jolloin Pariisin 
sopimusta joko heikennetään tai vahvistetaan; katsoo, että unionin on tehtävä kaikki 
voitavansa Pariisin sopimuksen eheyden turvaamiseksi ja tämän on oltava perustavana 
osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa;

93. pitää erittäin valitettavina puheenjohtajamaa Chilen johdolla Madridissa Espanjassa 
pidetyn COP25-kokouksen tuloksia ja panee huolestuneena merkille, ettei näissä 
korkean tason neuvotteluissa saatu aikaan edistystä; kehottaa neuvostoa, komissiota ja 
jäsenvaltioita toimimaan aktiivisesti Pariisin sopimuksen muiden osapuolten kanssa 
koko vuoden aikana, jotta voidaan varmistaa Glasgow´ssa pidettävän COP26-
kokouksen myönteiset ja kunnianhimoiset tulokset ja välttää COP25:n toistuminen;

94. uskoo vahvasti, että kestävän kehityksen tavoitteiden on oltava keskeinen osa ekologista 
siirtymää, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kaikissa osissa on pyrittävä 
näihin tavoitteisiin ja että on omaksuttava ilmastotoimia koskeva oikeuksiin perustuva 
menettely;

95. katsoo, että kansainvälisten taloussuhteiden on oltava vastavuoroisesti hyödyttäviä, 
niissä on hylättävä kaikenlainen uuskolonialismi ja niiden on taattava sosioekonomiset 
oikeudet kaikille; korostaa, että unionin ja jäsenvaltioiden on toimittava aktiivisesti 
kolmansien osapuolten kanssa ja vilpittömän kumppanuuden hengessä; tuomitsee 
kaikenlaisen uuskolonialismin, joka alistaa eteläisen pallonpuoliskon muiden maiden 
valvonnalle tai vaikuttamiselle ja jolla rajoitetaan näiden valtioiden 
itsemääräämisoikeutta; kehottaa unionia ja jäsenvaltioita asettamaan ilmastoon ja 
biologiseen monimuotoisuuteen liittyvät kriisit etusijalle esityslistoissa kaikilla 
kansainvälisillä foorumeilla, G7 ja G20 mukaan luettuina;

96. pitää hyvin myönteisinä maailmanlaajuisia ilmastoliikkeitä, kuten Fridays for Future 
-liikettä, jotka tuovat ilmastokriisin julkisen keskustelun ja tietoisuuden keskiöön; 
katsoo, että aktivismi ja mielenosoitukset ovat keskeinen osa tätä siirtymää; vaatii, että 
kansalliset ja alueelliset parlamentit, joilla on lainsäädäntävaltaa, sekä ammattiliitot, 
kansalaisjärjestöt, kansalaisyhteiskunta ja kansalaiset osallistuvat täysin Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen;
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97. panee erittäin huolestuneena merkille, että 100 yritystä maailmassa vastaa 71 prosentista 
koko maailman päästöistä; toistaa, että yritykset ovat velvollisia vähentämään hiilen 
käyttöä toiminnassaan; kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen yritysten 
tarkkaavaisuusvelvoitteesta, jonka mukaan emoyhtiöt ovat vastuussa 
ympäristövahingoista sekä työhön liittyvien oikeuksien ja ihmisoikeuksien 
loukkauksista niiden globaaleissa arvoketjuissa;

98. pitää erittäin tärkeänä, että unioni tunnustaa ilmastovelkansa ja historiallisen vastuunsa 
nopeuttaa hiilestä luopumista sekä ottaa huomioon jäsenvaltioiden erilaisen 
lähtötilanteen; kehottaa unionia osoittamaan varoja ilmastorahastoihin kansainvälisesti 
ja osoittamaan globaalia johtajuutta rahoituksessa; kehottaa komissiota ja neuvostoa 
tukemaan kehitysmaita niiden vaatiessa korvauksia menetyksistä ja vahingoista ja 
kehottaa tukemaan aktiivisesti kansainväliseen yhteisvastuuseen perustuvaa 
rahoitusjärjestelmää;

99. kehottaa komissiota esittämään kattavan hiilidioksidipäästöjen tullimekanismin, joka 
perustuu vain ilmastoa, ympäristöä ja eläinten hyvinvointia koskeviin perusteisiin sekä 
ILOn arvioimiin työoloihin, jotta voidaan tukea paikallista tuotantoa, oikeudenmukaisia 
hintoja ja lyhyitä toimitusketjuja ja vähentää kaukaa tuotavien tuotteiden kulutusta; 
kehottaa yrityksiä noudattamaan tarkkaavaisuusvelvoitetta ja kehottaa sisällyttämään 
sitovat ekologiset työ- ja sosiaalinormit koko arvoketjuun; kehottaa komissiota 
tekemään metsäkadon pysäyttämisestä unionin ulkopuolella tärkeän prioriteetin; 
kehottaa aloittamaan sääntelytoimilla, joilla puututaan metsäkatoon eri osissa 
toimitusketjua, ja kehottaa käyttämään hiilidioksidipäästöjen tullimekanismia 
vastaavalla tavalla;

100. kehottaa unionia tukemaan ja kannattamaan ilmastopakolaisen aseman käyttöönottoa ja 
kehottaa myös sopimaan ilmastoturvapaikan kansainvälisestä määritelmästä; kehottaa 
edistämään kansainvälisen ympäristötuhorikoksen tunnustamista ja kehottaa tekemään 
kansainvälisen sopimuksen fossiilisten polttoaineiden vähittäisestä käytöstäpoistosta;

101. katsoo, että Leipzigissä pidettävä EU:n ja Kiinan välinen huippukokous on tärkeä 
mahdollisuus vakiinnuttaa kunnianhimoinen maailmanlaajuinen ilmastojohtajuus 
Kiinan ja EU:n välillä; odottaa kunnianhimoisia tuloksia biologista monimuotoisuutta 
käsittelevästä Kunmingin konferenssista ja odottaa sen toimivan yhdessä 
ilmastonmuutokseen mukautumisen ja sen lieventämisen kunnianhimoisten 
strategioiden kanssa koko maailmassa;

102. kannustaa muita suurimpia talouksia painokkaasti kasvattamaan kansallisesti 
määritettyjä panoksiaan ja panemaan täytäntöön niitä vastaavia konkreettisia toimia; 
katsoo, että paras mahdollinen signaali kansainväliselle yhteisölle on johtaa esimerkin 
avulla, hyväksyä kunnianhimoinen kansallisesti määritetty panos ja tukea eteläistä 
pallonpuoliskoa niin, että se voi saavuttaa kunnianhimoisia ilmastonmuutoksen 
lieventämistavoitteita;

103. kehottaa kansallisia ja alueellisia parlamentteja, joilla on lainsäädäntävaltaa, sekä 
ammattiliittoja, kansalaisjärjestöjä, kansalaisyhteiskunta ja kansalaisia täyttämään 
Pariisin sopimuksen mukaiset velvoitteensa ja antamaan täyden panoksen Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseen;
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104. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


