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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

kestävän kehityksen teknologioiden edistämisestä: ympäristöteknologioita koskeva 
Euroopan unionin toimintasuunnitelma
(2004/2131(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Kestävän 
kehityksen teknologioiden edistäminen: Ympäristöteknologioita koskeva Euroopan 
unionin toimintasuunnitelma (KOM(2004)0038),

– ottaa huomioon kestävän kehityksen strategian (Göteborgin Eurooppa-neuvoston 
päätelmät 15.–16. kesäkuuta 2001),

– ottaa huomioon Lissabonin strategian (Barcelonan Eurooppa-neuvoston päätelmät 15.–
16. maaliskuuta 2002),

– ottaa huomioon neuvoston päätelmät asiakirjasta puhdas, älykäs, kilpailukykyinen: 
Ekotehokkaiden innovaatioiden tarjoamat mahdollisuudet Lissabonin prosessissa 
(ympäristöasioita käsittelevän neuvoston päätelmät 14. lokakuuta 2004),

– ottaa huomioon kuudennen ympäristöä koskevan yhteisön toimintaohjelman1,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön viidennen2 ja kuudennen3 tutkimusta, teknologista 
kehittämistä ja esittelyä koskevan puiteohjelman,

– ottaa huomioon 21. huhtikuuta 2004 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille yhdennetystä tuotepolitiikasta: Elinkaariajattelu 
politiikan perustana4,

– ottaa huomioon neuvoston direktiivin 2003/96/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 2003, 
energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta5,

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille: 
Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa (KOM(2004)0366),

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Yhteisen 
tulevaisuuden rakentaminen: Politiikan haasteet ja rahoitusmahdollisuudet laajentuneessa 
unionissa 2007–2013 (KOM(2004)0101),

                                               
1 EYVL L 242, 10.9.2002, s. 1.
2 EYVL L 26, 1.2.1999, s. 1.
3 EYVL L 232, 29.8.2002, s. 1.
4 Hyväksytyt tekstit, P5_TA(2004)0349.
5 EYVL L 283, 31.10.2003, s. 51.
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– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle: Ympäristönäkökohtien sisällyttäminen eurooppalaiseen 
standardointiin (KOM(2004)0130),

– ottaa huomioon komission työasiakirjan "Ympäristömyötäisten julkisten hankintojen 
käsikirja" (SEC(2004)1050),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon 
(A6-0000/2004),

A. ottaa huomioon, että kestävä kehitys – jolla turvataan nykyhetken tarpeet tulevia 
sukupolvia unohtamatta – kuuluu Euroopan unionin selkeisiin tavoitteisiin,

B. ottaa huomioon, että Lissabonin strategia - jonka mukaan EU:sta on tarkoitus tulla 
maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous, joka kykenee 
kestävään talouskasvuun, tuottaa lisää ja parempia työpaikkoja ja tiivistää sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta - tarvitsee kestävän kehityksen varmistamiseksi taloudellisia, 
sosiaalisia ja ympäristöpoliittisia päämääriä, jotka ovat keskenään sopusoinnussa ja 
kykenevät takaamaan paremman talouskasvun,

C. ottaa huomioon, että tässä yhteydessä on ratkaisevan tärkeää lujittaa ja hyödyntää 
energiantuotannon ja kilpailukyvyn välisiä synergiaetuja ja eriyttää talouskasvu 
ympäristön pilaamisesta; ympäristöteknologiat (kaikki teknologiat, joiden käyttö on 
ympäristön kannalta vaarattomampaa kuin muiden vaihtoehtojen käyttö) ovat tärkeä keino 
tämän saavuttamiseksi,

D. ottaa huomioon, että ainoastaan ympäristöteknologioiden riittävä kysyntä nopeuttaa 
innovaatioiden pääsyä markkinoille (tutkimuksen, tuotekehityksen, tuotannon, 
markkinoille saattamisen kautta),

E. ottaa huomioon, että Euroopan unionilla on oltava riittävän kunnianhimoinen 
ympäristöpolitiikka, jolla luodaan kysyntää ympäristöteknologioille, jossa on selkeät ja 
kunnianhimoiset tavoitteet, sovitut indikaattorit ympäristökuormituksen mittaamiseksi, 
ulkoisten (ympäristöä koskevien) kustannusten sisäistäminen sekä nopeimmin toimivien 
palkitseminen hitaimpien asemesta,

F. ottaa huomioon, että olisi käytettävä monia eri välineitä markkinoiden kehittämiseksi 
näille teknologioille, kuten teknologiayhteisöt, suoritusperustaiset ympäristönäkökohtiin 
perustuvat julkiset hankinnat, verokannustimet, ympäristön kannalta haitallisten tukien 
vähentäminen, teknologian testaus, todentaminen ja standardointi jne.;

G. ottaa huomioon, että tutkimuksen ja kehityksen ohella rahoitustuki on tärkeää myös 
tuotteen kehittämiseksi markkinoille, jolloin on lisättävä pyrkimyksiä löytää 
riskipääomaa,



PR\549602cor1FI.doc 5/9 PE 350.192

FI

H. ottaa huomioon, että Euroopan unionissa toteutettavan politiikan on oltava yhteneväistä ja 
sillä on pyrittävä samoihin päämääriin; kestävää kehitystä edistävien teknologisten 
ratkaisujen on siis heijastuttava talousarvion valmistelussa ja tutkimuksen seitsemännen 
puiteohjelman suunnittelussa; rakennerahastoja ja koheesiorahastoa on käytettävä siten, 
että niillä tuetaan ympäristöteknologioiden kehittämistä,

I. ottaa huomioon, että kestävä kehitys edellyttää maailmanlaajuisia ratkaisuja ja siksi 
Euroopan unionin on varmistettava, että sisäisen ja ulkoisen politiikan välillä vallitsee 
johdonmukaisuus sekä kahdenvälisen yhteistyön ja vientiluottojen suhteen että suhteessa 
YK:n, WTO:n, OECD:n ja Maailmanpankin suhteen,

Ympäristöteknologioiden kysynnän lisääminen

1. pitää tiedonantoa käyttökelpoisena perustana keskustelulle ja ympäristöteknologioita 
koskevien konkreettisempien ehdotusten kehittämiselle, mutta haluaisi painottaa 
enemmän tällaisten teknologioiden kysynnän kehittämistä; vaatii ehyempää 
lähestymistapaa ympäristöpolitiikkaan ja kestävään kehitykseen yleensä, sekä erityisesti 
tähän toimintasuunnitelmaan liittyen;

2. korostaa, että lainsäädännöllä on tärkeä asema lisättäessä ympäristöteknologioiden 
kysyntää ja että sen olisi mahdollisuuksien mukaan oltava pitkäaikaista, kunnianhimoista 
ja ennakoitavaa, mutta tekniikan kehittyminen olisi voitava ottaa huomioon;

3. kehottaa komissiota asettamaan kunnianhimoisia tavoitteita ympäristöteknologian 
maailmanlaajuiselle markkinaosuudelle, jonka pitäisi olla vähintään 50 prosenttia 
kymmenen vuoden kuluessa;

4. pitää myönteisenä ajatusta kunnianhimoisten tavoitteiden asettamisesta teollisuudelle 
etenkin ympäristöalan kuudennessa toimintaohjelmassa yksilöityjen prioriteettien suhteen, 
jolloin Euroopan teollisuus voi lisätä kilpailukykyään, luoda lisää työpaikkoja ja samalla 
lisätä ympäristöteknologioiden kysyntää; muistuttaa toimijoita, että tavoitteiden on 
perustuttava elinkaariajatteluun ja niissä on otettava huomioon yhdennetty tuotepolitiikka;

5. kehottaa komissiota auttamaan eri tuotteiden, palvelujen ja prosessien ympäristörasitteita 
mittaavien menetelmien ja indikaattorien kehittämisessä sekä tulosten esittämisessä 
selkeällä tavalla kaikille asianomaisille, myös kuluttajille, jotta kaikki toimijat voivat 
tehdä perusteltuja päätöksiä;

6. panee merkille, että ulkoisten (ympäristöön liittyvien) kustannusten sisäistämisprosessi on 
hyvin hidas, ja tähdentää, että tämän ongelman ratkaiseminen yhteisön tasolla (verot, 
verohelpotukset, tuet, lupakauppa, käyttömaksut, saastuttajan maksut jne.) lisäisi 
merkittävällä tavalla ympäristöteknologioiden kysyntää;

7. pitää myönteisenä neuvoston direktiiviä 2003/96/EY energiatuotteiden ja sähkön verotusta 
koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta, sillä kyseessä on pieni askel oikeaan 
suuntaan, mutta korostaa, että asian suhteen on vielä paljon tehtävää; vaatii komissiota, 
neuvostoa ja jäsenvaltioita olemaan edistyksellisiä ehdottaessaan ja hyväksyessään uusia 
aloitteita uusiutuvia energianlähteitä koskevan alan vahvistamiseksi, kuljetussektori 
mukaan lukien;
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8. pitää myönteisenä komission toimintaa ympäristönäkökulman huomioon ottavien julkisten 
hankintojen käsikirjan luomisessa; odottaa arviota sen vaikutuksista nähdäkseen, olisiko 
sitovammista säännöksistä hyötyä;

Oikeudenmukaisten ja kilpailullisten markkinoiden luominen ympäristöteknologioille

9. korostaa, että on tarpeen poistaa esteet, jotka hidastavat kehitystä ja 
ympäristöteknologioiden laajempaa käyttöä; pyytää komissiota laatimaan konkreettisen 
toimintasuunnitelman, johon sisältyy aikataulu näiden esteiden poistamiseksi;

10. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan etusijalle uudistusprosessin nopeuttamisen 
ympäristön kannalta kielteisiä seurauksia omaavien ja kestävän kehityksen kannalta 
epäjohdonmukaisten tukien osalta, jotta niitä voidaan vähentää ja viime kädessä poistaa; 
panee merkille, että näiden tukien määrä on huomattava;

11. pitää myönteisenä ajatusta suorituskyvyn todentamisesta ja ympäristöalan sertifikaateista, 
joilla lisättäisiin markkinoiden luottamusta uusiin teknologioihin sekä liike-elämän että 
kuluttajien keskuudessa; ehdottaa, että Euroopan laajuisissa standardeissa olisi otettava 
huomioon ympäristönäkökulma ja niitä pitäisi muuttaa vastaavasti;

12. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön lisää riskirahoitusta 
ympäristöteknologioille ja innovaatioille erityisesti pk-yrityksissä sekä vaihtamaan tietoja 
olemassa olevista onnistuneista suunnitelmista, kuten Alankomaiden vihreästä 
investointirahastosta;

Ympäristöteknologioiden kysyntään vastaaminen

13. korostaa, että on tärkeää myöntää tutkimukselle riittävästi varoja, ja muistuttaa, että 
Barcelonassa sovittiin vuonna 2002 tutkimus- ja kehittämismenojen lisäämisestä 
Euroopan unionissa, jotta vuoteen 2010 mennessä ne olisivat lähes 3 prosenttia 
bruttokansantuotteesta; pitää myönteisenä aloitteita rahoituksen lisäämiseksi ja toiminnan 
koordinoimiseksi tällä alalla;

14. pitää myönteisenä ajatusta teknologiayhteisöistä erityisaloilla, joilla edistyminen on 
todennäköistä, kuten vedyn, polttokennojen, aurinkoenergian ja vesihuollon aloilla, mutta 
on huolissaan mahdollisuuksista käyttää tätä teknologiaa; korostaa, että on tärkeää luoda 
sellaisia yhteisöjä, jotka ovat avoimia kaikille asianosaisille yhtäläisillä ehdoilla; ehdottaa, 
että näillä yhteisöillä olisi oltava yhteydet teollisuuteen innovaatioiden saamiseksi 
markkinoille;

15. korostaa, että on tärkeää käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa välineenä 
ympäristörasitteiden vähentämiseksi (dematerialisaatio) ja vaatii jäsenvaltioita 
helpottamaan ja edistämään tätä ajattelutapaa;

16. kannustaa laatimaan ehdotuksia nykyisten teknologioiden levittämiseksi, kuten EU:n 
laajuisen rekisterin luominen ympäristöteknologioita ja teknologiayhteisöjä koskevista 
luetteloista tai tietokannoista;
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Yhtenevä politiikka sisäisellä ja ulkoisella tasolla

17. kehottaa komissiota arvioimaan Euroopan unionin politiikan alojen sisäisiä ja ulkoisia 
vuotamisilmiöitä, jotta estettäisiin Euroopan unionin tavoitteiden heikentyminen;

18. korostaa, että on tärkeää käyttää rakennerahastoja ja koheesiorahastoa kestävän 
kehityksen kanssa yhtenevällä tavalla siten, että sillä edistetään investointeja 
ympäristöteknologioihin; kannustaa näiden rahastojen käyttämistä 
ympäristöteknologioiden käyttöönottamiseksi silloin, kun laitteet korvataan uusilla 
normaalin elinkaarensa jälkeen;

19. korostaa, että on tärkeää sisällyttää ympäristöinnovaatiot kaikkiin yhteisön 
rahoitusvälineisiin ja antaa ympäristöinnovaatioille keskeinen rooli ehdotetussa 
kilpailukyky- ja innovaatio-ohjelmassa;

20. korostaa, että kestävä kehitys edellyttää maailmanlaajuisia ratkaisuja ja pitää myönteisenä 
kaikkia aloitteita, joilla edistetään ympäristöteknologioita kehitysmaissa; painottaa, että 
Euroopan unionin olisi omaksuttava johtajuus teknologiansiirtojen alalla ja vaatii, että 
jäsenvaltiot kannustavat yksityissektoria ja kansainvälisiä luototuslaitoksia edistämään 
ympäristöteknologioita; pitää myönteisenä äskettäin hyväksytyn OECD:n suosituksen 
yhteisestä lähestymistavasta ympäristöön ja virallisesti tuetuista vientiluotoista;

21. kannustaa komissiota ottamaan ympäristöasiat esille kansainvälisissä 
kauppaneuvotteluissa, ja korostaa, että on tärkeää harkita ympäristönäkökulmia 
kansainvälisten kauppasäännösten soveltamisen yhteydessä;

0

0             0

22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
jäsenvaltioiden hallituksille.
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PERUSTELUT

EU:lle kehitetyssä kestävän kehityksen strategiassa pyritään yhdistämään mahdollisimman 
tasapainoisella tavalla talouden, työllisyyden ja ympäristön vaateet. Valintaa ei tule tehdä 
taloudellisen kasvun ja nykyistä paremman ympäristön laadun ja työllisyyden välillä vaan 
kaikki kolme tavoitetta on voitava saavuttaa yhtä aikaa. Ympäristön laatuun kohdistuvat 
parannukset parantavat myös kasvua ja kilpailukykyä. Ympäristöteollisuus on nopeasti 
kasvava teollisuuden ala, jonka markkinat ovat maailmanlaajuiset ja se työllistää jo tällä 
hetkellä yli 2 miljoonaa kansalaista EU:n alueella.

Yhteisön tavoite lisätä tutkimus- ja kehitystoimintaan sijoitettavia varoja 3 %:iin BKT:stä 
vuoteen 2010 mennessä on merkittävä tavoite myös Euroopan unionin ympäristöteknologioita 
koskevan toimintasuunnitelman (ETAP) kannalta. Tavoite on yhtenäinen EU:n Lissabonin 
strategian kanssa, jonka mukaan EU:sta on tarkoitus tulla "maailman kilpailukykyisin ja 
dynaamisin tietoon perustuva talous vuoteen 2010 mennessä.

Koska Lissabonin tavoitteiden saavuttaminen edellyttää investointien merkittävää lisäämistä 
on pidettävä huoli, että investoinnit toteutetaan käyttämällä aina parasta mahdollista 
käytettävissä olevaa tekniikkaa. Tällä tavalla myös luodaan kysyntää uudelle 
ympäristöteknologialle. EU:n sisämarkkinoiden laajennettua meillä on jo suuret ja dynaamiset 
kotimarkkinat ympäristöteknologian alalla. Pelkästään nykyisten ympäristösäädösten 
täysimittainen täytäntöön pano edellyttää 50–80 miljardin euron investointeja. 
Ympäristöteknologiaa voidaan nopeasti lisätä myös julkisissa hankinnoissa, joiden osuus 
EU:n BKT:sta on noin 16 % eli noin 1 450 miljardia euroa.

Kysynnän luominen onkin avainasemassa siinä miten nopeasti uusia ympäristötekniikoita 
otetaan käyttöön. Kysyntää yksityisellä sektorilla ympäristöteknologialle luodaan parhaiten 
asettamalla tarpeeksi kunnianhimoisia ympäristötavoitteita, joihin pyritään johdonmukaisella 
politiikalla. Lainsäädäntöä on tuettava muilla ohjauskeinoilla kuten EU:n laajuisilla 
ympäristö-/kulutusveroilla, ympäristölle haitallisten tukien poistamisella, tehokkaalla ja 
ympäristönäkökohdat huomioon ottavilla standardeilla jne..

ETAPissa on eritelty esteitä uuden teknologian käyttöön otolle. Olisi tärkeää, että komissio 
jatkovalmistelussa esittäisi ohjelman aikatauluineen siitä miten näitä esteitä poistetaan ja 
saadaan jo olemassa olevia ympäristöteknologioita entistä nopeammin markkinoille ja 
käyttöön.

Euroopan unionin on toimittava voimakkaasti myös maailmanlaajuisen kysynnän luomiseksi 
ympäristöteknologioille. Globaalit ympäristöongelmat vaativat nykyistä tiukempia 
päästötavoitteita mm. kasvihuonekaasuille, minkä vuoksi EU:n tulee olla aktiivinen ja vaatia 
yhteisiä maailmanlaajuisia sopimuksia. Pitkän aikavälin tavoite vähentää hiilidioksidipäästöjä 
60–70 prosenttia edellyttää sitä, että ensimmäisenä USA tulee mukaan Kioton sopimukseen. 
Myös Kiina, Intia ja muut teollistuvat maat on saatava nopeasti mukaan päästöjä rajoittaviin 
tuleviin sopimuksiin.

Jotta tämän hetken ja tulevaisuuden suurimpiin ympäristöhaasteisiin voidaan vastata, on 
ympäristöteknologiaa ja teknologian sovellutuksia yleensäkin käytettävä siten, että niiden 
avulla kyetään vähentämään uudistumattomien raaka-aineiden käyttöä
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ja ympäristön kuormittamista erilaisilla ympäristölle ja terveydelle haitallisilla päästöillä ja 
jätteillä.

Seuraavan kevään huippukokouksen (maaliskuu 2005) tärkein tehtävä on tarkistaa Lissabonin 
strategian tavoitteita vastaamaan muuttuneita olosuhteita. Kestävän kehityksen näkökulmasta 
on välttämätöntä, että ympäristön parantaminen nähdään osana kilpailukykyä ja sen 
mahdollisuudet luoda uutta kasvua ymmärretään täysimääräisesti. ETAP on väline 
konkretisoida ympäristöhyötyjä ja luoda politiikkaa, jonka tuloksena kaikki hyötyvät, talous, 
työllisyys ja ympäristö.


