
AD\1219323FI.docx PE653.872v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2020/2074(INI)

10.12.2020

LAUSUNTO
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta

aluekehitysvaliokunnalle

koheesiopolitiikasta ja alueellisista ympäristöstrategioista ilmastonmuutoksen 
torjunnassa
(2020/2074(INI))

Valmistelija: Susana Solís Pérez



PE653.872v02-00 2/8 AD\1219323FI.docx

FI

PA_NonLeg



AD\1219323FI.docx 3/8 PE653.872v02-00

FI

EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa koheesiopolitiikan, koheesiorahoituksen ja alueellisten ympäristöstrategioiden 
merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja EU:n Pariisin sopimuksen mukaisten 
sitoumusten täyttämisessä; painottaa, että koheesiopolitiikka on unionin tärkein 
investointipolitiikka ja tärkeimpiä EU:n tuen lähteitä monille jäsenvaltioille, minkä 
vuoksi sen olisi oltava täysin yhdenmukaista unionin ilmasto- ja ympäristötavoitteiden 
kanssa ja siinä olisi varmistettava erityisesti, että kaikissa EU:n rahoittamissa 
hankkeissa noudatetaan EU:n luokitusjärjestelmäasetuksessa vahvistettua ”ei 
merkittävää haittaa” -periaatetta; suhtautuu myönteisesti ehdotetun uuden yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa esitettyyn 
toimintapoliittiseen tavoitteeseen 2, jolla pyritään saamaan aikaan ”vihreämpi, 
vähähiilinen siirtyminen kohti nollanettohiilitaloutta ja sopeutuvaa Eurooppaa 
edistämällä puhdasta ja oikeudenmukaista energiakäännettä, vihreitä ja sinisiä 
investointeja, kiertotaloutta, ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista ja riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa”;

2. kehottaa laatimaan aluetasolla kunnianhimoista ympäristö-, ilmasto- ja 
kehityspolitiikkaa, joka perustuu Agenda 2030:een, Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmaan, vuoteen 2030 ulottuvaan EU:n biodiversiteettistrategiaan sekä vuoteen 2030 
ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin; katsoo, että koheesiopolitiikalla ja 
toimintapoliittisella tavoitteella 2 olisi erityisesti edistettävä täysipainoisesti unionin 
vuodeksi 2030 asettamaa korkeampaa ilmastotavoitetta ja tavoitetta saavuttaa 
kasvihuonekaasujen nollanettopäästöt mahdollisimman aikaisin ja viimeistään vuoteen 
2050 mennessä eurooppalaista ilmastolakia koskevan parlamentin kannan mukaisesti; 
korostaa Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) merkitystä pyrittäessä 
saavuttamaan tavoite, jonka mukaan 30 prosenttia uusista investoinneista tehdään 
ilmastoon liittyviin menoihin ja 10 prosenttia biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin 
menoihin, ja korostaa sen merkitystä seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä ja 
elpymisrahaston välineissä; muistuttaa kannastaan, jonka mukaan vähintään 
35 prosenttia Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 40 prosenttia koheesiorahaston 
varoista olisi osoitettava unionin ilmastotavoitteiden tukemiseen; pitää tärkeänä 
askeleena Eurooppa-neuvoston antamaa hyväksyntää sille, että vähintään 30 prosenttia 
EAKR:stä osoitetaan vihreämpää Eurooppaa koskevaan toimintapoliittiseen 
tavoitteeseen; kannustaa komissiota laatimaan yhteisiä tuotos- ja panosindikaattoreita 
sen varmistamiseksi, että hankkeilla saavutetaan EU:n ilmastotavoitteet, ja kannustaa 
noudattamaan tarvittaessa luokitusjärjestelmäasetuksessa vahvistettuja perusteita; 
korostaa, että siirryttäessä kestävään ja ilmastoneutraaliin talouteen ketään ei saa jättää 
jälkeen ja että siirtymä on saatava aikaan toimenpiteillä, joilla taloudellinen toiminta 
sovitetaan yhteen ympäristönsuojelun ja luodaan laadukkaita työpaikkoja pitkällä 
aikavälillä;

3. korostaa koheesiopolitiikan mahdollista roolia muun muassa edistettäessä rinnakkain 
digitaalista ja vihreää siirtymää enemmän kiertoon perustuvaan talouteen, joka on 
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ilmastoneutraali, ympäristön kannalta kestävä ja energia- ja resurssitehokas ja tarjoaa 
kestäviä ratkaisuja jätteen vähentämiseen, vesihuoltoon, energiatehokkuuteen, 
rakennusten kunnostamiseen, uusiutuvan energian kehittämiseen, päästöjen 
vähentämiseen, päästöttömään liikkuvuuteen siirtymiseen sekä biologisen 
monimuotoisuuden häviämiseen ja ekosysteemien rappeutumiseen; pyytää laatimaan 
seuraavan sukupolven koheesiopolitiikan niin, että se on ilmaston kannalta kestävää, ja 
katsoo, ettei koheesiopolitiikasta pitäisi rahoittaa eikä tukea mitään ohjelmaa, joka 
vaikuttaa kielteisesti toimiin EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi; suhtautuu 
myönteisesti ilmastokestävyyden varmistamista koskevan välineen käyttöönottoon 
koheesiopolitiikassa vuosina 2021–2027;

4. korostaa uusiutuvan, kestävän ja hajautetun energian strategista roolia alueiden ja niiden 
yritysten, erityisesti pk-yritysten, kehittämisessä; painottaa syrjäseutujen ja 
syrjäisimpien alueiden maantieteellisiin ja ilmasto-ominaisuuksiin liittyviä 
mahdollisuuksia uusiutuvien energialähteiden suhteen; korostaa koheesiopolitiikan 
roolia uusiutuvan energian käytön ja puhtaiden energialähteiden saatavuuden 
parantamisessa ja erityisesti vaihtoehtoisten energialähteiden, kuten puhtaan vedyn, 
käyttöönoton tukemisessa;

5. painottaa, että unionia on kehitettävä koheesiopolitiikan avulla tasapainoisesti, 
kestävästi ja inklusiivisesti siten, että otetaan huomioon kaikkien jäsenvaltioiden, niiden 
alueiden ja kansalaisten erityispiirteet ja tarpeet; kehottaa vahvistamaan 
koheesiopolitiikan roolia koordinoidusti EU:n muiden politiikkojen kanssa ja 
yhteistyössä kansallisten tai alueellisten pelastuspalveluviranomaisten kanssa tuettaessa 
riskienehkäisytoimia ilmastonmuutoksen nykyisiin ja tuleviin vaikutuksiin 
sopeutumiseksi kiinnittäen erityistä huomiota kaikkein haavoittuvimmassa asemassa 
oleviin alueisiin, kuten saariin, rannikkoalueisiin ja syrjäisimpiin alueisiin, joilla on 
maantieteelliseen sijaintiinsa liittyviä muita vaikeuksia, ekosysteemeihin perustuvien 
lähestymistapojen avulla, kehittämällä uutta infrastruktuuria tai uudistamalla olemassa 
olevaa infrastruktuuria ja hyväksymällä katastrofivalmiustoimia alue- ja paikallistasolla 
ja ottamaan tässä yhteydessä biologiseen monimuotoisuuteen liittyvät tavoitteet 
huomioon ja edistämään niitä; kehottaa luomaan tehokkaita alueellisia ja alueiden 
välisiä yhteistyömekanismeja luonnonkatastrofien ehkäisemisen alalla, kuten 
katastrofivalmius, katastrofinhallinta ja keskinäinen avunanto katastrofin sattuessa; 
kehottaa tekemään ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevat stressitestit EU:n 
rahoittamille hankkeille, joiden arvioidaan olevan erityisen alttiita ilmastonmuutoksen 
vaikutuksille;

6. ottaa huomioon alueviranomaisten keskeisen roolin ympäristö- ja kehityspolitiikan 
onnistuneessa hallinnoinnissa; toteaa, että paikkalähtöiset alakohtaiset aloitteet ovat 
tärkeitä sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden ja palautumiskyvyn saavuttamiseksi 
kaikkialla räätälöityjen politiikkayhdistelmien avulla, ja kannustaa käyttämään 
paikallisyhteisöjen omien kehittämishankkeiden ja yhdennettyjen alueellisten 
investointien kaltaisia välineitä, jotta voidaan edistää monitasoista hallintoa 
ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevissa aloitteissa; korostaa, että varojen räätälöity 
kohdentaminen paikallisesti ja alueellisesti mukautettuihin toimenpiteisiin vaikuttaisi 
voimakkaasti talouteen ja saisi yhteisön myös toimimaan aktiivisemmin erilaisten 
osallistumisrakenteiden puitteissa; kannustaa solmimaan julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia ja yhdistelemään laajemmin Euroopan rakenne- ja investointirahastoja 
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(ERI-rahastot) ja Horisontti Eurooppa -puiteohjelman kaltaisia muita ohjelmia, jotta 
voidaan kehittää innovatiivisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja 
palautumiskykyisemmän ja kestävämmän Euroopan talouden luomiseksi; kehottaa 
komissiota ja hallintoviranomaisia yksinkertaistamaan koheesiopolitiikkaan liittyviä 
menettelyjä, jotta varmistetaan, että yksityiset toimijat ja erityisesti pk-yritykset voivat 
saada koheesiopolitiikan nojalla myönnettävää EU:n rahoitusta; muistuttaa tässä 
yhteydessä komission pyrkimyksestä panna alulle eurooppalainen ilmastosopimus ja 
pitää sitä myönteisenä;

7. korostaa komission vuoteen 2030 ulottuvaan EU:n biodiversiteettistrategiaan sisältyvää 
ehdotusta, jonka mukaan yli 20 000 asukkaan kaupunkien olisi laadittava 
viherryttämissuunnitelmia biodiversiteetin ja helpon pääsyn periaatteiden mukaisten 
kaupunkimetsien, puistojen ja puutarhojen sekä kaupunkifarmien, viherkattojen ja -
seinien sekä puistokatujen luomiseksi; toistaa, että tällaisilla toimenpiteillä on 
myönteinen vaikutus kaupunkien mikroilmastoon ja terveyteen erityisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien osalta; kannustaa tällaiseen toimintaan ja 
kehottaa ottamaan käyttöön politiikkavälineitä sekä sääntely- ja rahoitusvälineitä sen 
toteuttamiseksi;

8. muistuttaa, että paikallis- ja alueviranomaiset on tärkeää ottaa mukaan kansallisten 
energia- ja ilmastosuunnitelmien ja alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien laatimiseen, jotta voidaan saavuttaa EU:n ilmasto- ja energiapoliittiset 
painopisteet, täyttää Pariisin sopimuksen mukaiset kansainväliset sitoumukset ja ottaa 
huomioon siirtymän sosiaaliset näkökohdat; korostaa paikallis- ja alueviranomaisten 
sekä yksityisten toimijoiden, kuten pk-yritysten, roolia ilmastonmuutoksen 
hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa; kehottaa komissiota vahvistamaan tehokasta 
monitasoista hallintoa toimien suunnittelussa ja täytäntöönpanossa jäsennellyn 
vuoropuhelun takaamiseksi paikallis- ja alueviranomaisten kanssa, varmistamaan 
hallinnon eri tasoilla tehtävien ilmastoa ja energiaa koskevien toimintasuunnitelmien ja 
toimenpiteiden keskinäisen yhdenmukaisuuden ja täydentävyyden, parantamaan 
jäsenvaltioiden välistä koordinointia ja ilmastoon ja energiaan liittyvien toimien 
avoimuutta, seuraamaan näiden edistymistä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja antamaan 
teknistä neuvontaa ja tukea, jotta voidaan ottaa varoja käyttöön ja luoda valmiuksia;

9. kehottaa laatimaan kokonaisvaltaisia alueellisen yhdentymisen strategioita kestävän 
kehityksen takaamiseksi, ilmastonmuutoksen seurausten lieventämiseksi ja Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden täysipainoiseksi edistämiseksi; korostaa, että on tärkeää 
hyödyntää älykkään erikoistumisen strategioita vahvojen kilpailuetujen kehittämiseksi 
ja synergioiden luomiseksi EU:n eri alueiden ja jäsenvaltioiden välille Euroopan 
alueellisen yhteistyön tavoitteen avulla, jotta voidaan kehittää eurooppalaisia vastauksia 
ilmastonmuutoksen haasteisiin;

10. toteaa, että koheesiopolitiikka vaikuttaa suoraan EU:n kansalaisten elämänlaatuun ja 
tukee heitä uusissa haasteissa, joita ovat esimerkiksi väestörakenteen muutos, 
teollisuuden muutosprosessi ja ilmastonmuutos;

11. korostaa, että EU:lla on edessään valtavia haasteita erityisesti talouden elpymisen alalla 
ja että koheesiopolitiikan rooli on tässä yhteydessä olennaisen tärkeä;
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12. painottaa, että unionia on kehitettävä koheesiopolitiikan avulla tasapainoisesti, 
kestävästi ja inklusiivisesti siten, että otetaan huomioon kaikkien jäsenvaltioiden, niiden 
alueiden ja kansalaisten erityispiirteet ja tarpeet;

13. korostaa, että alueellisiin ympäristöpolitiikkoihin on kuuluttava toimenpiteitä, joilla 
sopeudutaan ilmastonmuutoksen väistämättömien kielteisten vaikutusten aiheuttamiin 
vahinkoihin, ja että näitä koskevat säännökset on sisällytettävä kaikkiin muihin 
asiaankuuluviin politiikan aloihin;

14. muistuttaa, että EU:n kansalaisten elämänlaadun parantaminen edellyttää, että 
kehitetään edelleen toimintapolitiikkoja, joilla luodaan parempia työ- ja elinoloja ja 
edistetään ympäristönsuojelua ja ilmastonmuutoksen torjuntaa;

15. muistuttaa, että koheesiopolitiikalla pyritään vähentämään alueellista eriarvoisuutta 
unionissa ja edistämään unionin vähiten kehittyneiden alueiden taloudellista kehitystä; 
katsoo siksi, että koheesiorahaston varoja on käytettävä tehokkaasti ja kohdennetusti 
alueilla, joiden talous on hiili-intensiivisempää;

16. korostaa, että koheesiopolitiikan varoilla on ensiarvoisen tärkeää auttaa hiili-
intensiivisempiä alueita siirtymään nopeammin puhtaaseen energiaan ja 
hiilidioksidipäästöttömään infrastruktuuriin, sillä viime vuosien myönteisestä 
kehityksestä huolimatta tämän siirtymän toteutuminen ei vielä ole varmaa.
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