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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

kestävän kehityksen ympäristönäkökohdista
(2005/2051(INI))

Euroopan parlamentti, joka

- ottaa huomioon 31. toukokuuta 2001 hyväksymänsä päätöslauselman ympäristöpolitiikasta ja 
kestävästä kehityksestä: Göteborgin Eurooppa-neuvoston valmistelu1,

- ottaa huomioon 28. helmikuuta 2002 hyväksymänsä päätöslauselman kestävän kehityksen 
strategiasta Barcelonan Eurooppa-neuvostoa varten2,

- ottaa huomioon 16. toukokuuta 2002 hyväksymänsä päätöslauselmat valmistauduttaessa 
kestävän kehityksen huippukokoukseen vuonna 20023,

- ottaa huomioon komission valmisteluasiakirjan ”Ympäristönäkökohtien sisällyttäminen 
muihin politiikan osa-alueisiin – Cardiffin prosessin arviointi” (KOM(2004)0394),

- ottaa huomioon komission tiedonannon ”EU:n kestävän kehityksen strategian 
uudelleentarkastelu: vuoden 2005 tilannekatsaus ja suuntaviivat tulevalle” 
(KOM(2005)0037),

- ottaa huomioon Göteborgin (15.–16. kesäkuuta 2001), Barcelonan (15.–16. maaliskuuta 2002) 
ja Brysselin (16.–17. kesäkuuta 2005) Eurooppa-neuvostojen päätelmät,

- ottaa huomioon tarkistetun Lissabonin strategian, jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi 22.–23 
maaliskuuta 2005,

- ottaa huomioon komission strategiset tavoitteet vuosiksi 2005–2009, jotka ovat ”Hyvinvointi, 
solidaarisuus ja turvallisuus” (KOM(2005)0012),

- ottaa huomioon 22. heinäkuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o 1600/2002/EY kuudennesta ympäristöä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta4 ja sen 
aihekohtaiset strategiat,

- ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

- ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan 
mietinnön sekä työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0000/2005),

A. ottaa huomioon, että Johannesburgin huippukokouksessa syyskuussa 2002 nimettiin viisi 
keskeistä alaa, joilla on saatava aikaan konkreettisia tuloksia: terveys, energia, maanviljely 
ja luonnon monimuotoisuus, ekosysteemien hallinta sekä vesi ja puhtaanapito,

  
1 EYVL C 47 E, 21.2.2002, s. 223.
2 EYVL C 293 E, 28.11.2002, s. 84.
3 EUVL C 180 E, 31.7.2003, s. 507 ja 517.
4 EYVL L 242, 10.9.2002, s 1.
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B. ottaa huomioon, että vuoden 1992 Rion huippukokouksessa ja vuoden 2002 Johannesburgin 
huippukokouksessa tehdyistä sitoumuksista huolimatta allekirjoittajavaltiot eivät ole 
toteuttaneet tarpeellisia toimenpiteitä kääntääkseen nykyisen suuntauksen, jolle ominaista on 
luonnonvarojen liikakäyttö, luonnonympäristöjen saastuminen, luonnonvarojen 
hupeneminen ja ilmastonmuutos, joiden vuoksi toimien toteuttamatta jättäminen on 
selvimmin havaittavissa,

C. ottaa huomioon, että vuodesta 1990 lähtien sääolosuhteista johtuvien katastrofien määrä on 
yli kaksinkertaistunut Euroopassa ja että yhä useammat ja voimakkaammat ilmiöt 
vaikuttavat taloutemme elinvoimaisuuteen, ekosysteemeihimme ja ihmisten terveyteen, 
mikäli ilmaston lämpeneminen jatkuu,

D. katsoo, että on tarpeen laatia uusi kasvun määritelmä, joka perustuu luonnonvarojen 
vastuulliseen ja tehokkaaseen käyttöön sekä tuotantotapojen ja kulutustottumusten 
muuttamiseen,

E. katsoo, että kestävä kehitys edellyttää paitsi sukupolvien myös pohjoisten ja eteläisten 
maiden välistä yhteisvastuuta ja että Euroopan unionin on tehtävä 
kehitysyhteistyöpolitiikkaa koskeva valinta antaakseen kehitysmaiden kansoille 
mahdollisuuden parempaan elämään ja suojellakseen samalla maapallomme luontoa,

1. pitää myönteisenä, että komissio on laatinut kestävän kehityksen strategiasta 
tilannekatsauksen, kuten se sitoutui tekemään; pyytää komissiota käyttämään kaikkia keinoja 
strategian tarkistamiseksi mahdollisimman pian ja neuvoston puheenjohtajavaltiota Itävaltaa 
toteuttamaan tarpeelliset toimenpiteet, jotta tarkistettu strategia voitaisiin hyväksyä vuoden 
2006 ensimmäisellä vuosipuoliskolla;

2. pitää valitettavana, että kestävän kehityksen strategiaa ei ole tarkistettu Lissabonin strategian 
väliarvioinnin yhteydessä; pitää näin ollen valitettavana, ettei Euroopan unioni pidä kestävän 
kehityksen strategiaa yhtä tärkeänä kuin Lissabonin strategiaa;

3. pitää valitettavana, että komission tiedonannon toisessa osassa olevista suuntaviivoista 
useimpia ei ole mitoitettu vastaamaan tiedonannon ensimmäisessä osassa mainittujen 
haasteiden laajuutta; korostaa, että tietyt suuntaviivat, erityisesti kestävän kehityksen 
vastaisten suuntausten torjumista koskevat suuntaviivat, ovat riittämättömiä;

Kestävän kehityksen vastaisten suuntausten voimistuminen

4. on samaa mieltä komission kanssa siitä, että kestävän kehityksen vastaiset suuntaukset ovat 
voimistuneet, olipa kyse sitten luonnonvarojen väärinkäytöstä tai saastuttamisesta, luonnon
monimuotoisuuden vähenemisestä, ilmastonmuutoksen voimistumisesta taikka 
eriarvoisuudesta ja köyhyydestä, sekä Euroopan unionissa että unionin ulkopuolisissa maissa;

Ilmastonmuutos, liikenne, puhtaat energiamuodot ja energiankulutuksen hallinta

5. panee tyytyväisenä merkille edistyksen, jota ilmansaasteiden torjumisen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen alalla on tapahtunut Euroopan unionin 
hyväksymien lainsäädännöllisten, teknisten ja muiden kuin teknisten toimenpiteiden ja sen 
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kansainvälisten sitoumuksien ansiosta; pitää valitettavana, että useilla aloilla saavutettua 
edistystä heikentää voimakkaasti se, ettei käytössä ole riittävän kannustavia toimenpiteitä, 
joilla estettäisiin liikenteen ja pysäköinnin, erityisesti tieliikenteen, kasvu, minkä vuoksi
Euroopan unionin on vaikea saavuttaa Kioton pöytäkirjan tavoitteet vuoteen 2012 mennessä;

6. pyytää komissiota ja neuvostoa voimistamaan pyrkimyksiään ja sopeuttamaan olemassa 
olevaa lainsäädäntöä, jotta ilmansaasteita voidaan vähentää tuntuvasti ja jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää vuoden 1990 määristä 30 prosenttia 
vuoteen 2030 mennessä ja 60 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, koska viimeaikaisissa 
tutkimuksissa on vahvistettu, että ilmastonmuutoksen lieventäminen edellyttää päästöjen 
voimakkaampaa vähentämistä Euroopassa ja muualla maailmassa;

7. tukee komission ehdotusta siirtää suuri osa tieliikenteestä ympäristöä vähemmän 
kuormittaviin liikennemuotoihin; pyytää komissiota, neuvostoa eri kokoonpanoissaan ja 
Eurooppa-neuvostoa toteuttamaan kiireesti toimenpiteitä, jotta liikenteen jakautuminen eri 
liikennemuotoihin voitaisiin palauttaa vuoden 1998 tilanteeseen vuoteen 2010 mennessä; 
katsoo yleisesti, että ympäristöä vähemmän kuormittava liikennepolitiikka edellyttää 
perinpohjaista poliittista muutosta;

8. pitää valitettavana, että useimpien jäsenvaltioiden energiankulutus on erittäin riippuvaista 
öljystä; tukee uusiutuvien ja puhtaiden energiamuotojen markkinaosuutta koskevia 
keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita; pyytää komissiota arvioimaan olemassa olevaa 
lainsäädäntöä ja lujittamaan uusiutuvien ja puhtaiden energiamuotojen käyttöä edistäviä 
säädöksiä;

Luonnonvarojen hallinta

9. toteaa, että veden laadun parantaminen ja vedenoton vähentäminen edistyy hitaasti ja osittain; 
pyytää Länsi- ja Etelä-Euroopan valtioita sekä aloja, joita asia koskee, etenkin maataloutta ja 
matkailua, vähentämään vedenottoa; pyytää neuvostoa ja komissiota jatkamaan tarpeellisia 
toimiaan vedenoton vähentämisen alalla kaikenlaisen vesipulan ehkäisemiseksi sekä 
saasteiden (nitraatit, torjunta-aineet, vaaralliset ja biokertyvät aineet sekä sisäeritykseen 
liittyviä toimintoja häiritsevät aineet) torjumisen alalla;

10. kannustaa Euroopan unionia pyrkimään kunnianhimoiseen tavoitteeseen, joka koskee 
Euroopassa ja maailmassa tapahtuvan luonnon monimuotoisuuden vähenemisen 
pysäyttämistä vuoteen 2010 mennessä; pitää valitettavana, etteivät Euroopan unionissa ja 
kansainvälisesti hyväksytyt päätökset ja toimenpiteet mahdollista tämän tavoitteen 
saavuttamista määräaikaan mennessä ja että useat eläin- ja kasvilajit ovat vaarassa kuolla 
sukupuuttoon; pyytää siksi komissiota esittelemään EU:n uuden kunnianhimoisen ja 
johdonmukaisen toimintasuunnitelman, jolle varattaisiin tarpeelliset määrärahat 
ekosysteemien ja luonnon monimuotoisuuden suojelua ja ennalleen palauttamista koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan unionissa ja unionin ulkopuolisissa maissa; pyytää 
komissiota laatimaan ehdotuksen Natura 2000 -ohjelman kaltaisesta vesiympäristöä 
koskevasta välineestä;

11. pitää valitettavana jätteiden, erityisesti pakkausjätteiden, kokonaismäärän kasvua; katsoo, 
että määrän kasvu johtuu kulutustottumusten muuttumisesta ja Euroopan unionin 
sisämarkkinoiden laajenemisesta; pyytää komissiota sisällyttämään jätteitä koskevaan 



PE 360.234 6/13 PR\573233FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

aihekohtaiseen strategiaan uusia säädöksiä, joilla pyritään vähentämään jätteiden tuottamista 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä;

Maankäyttö

12. toteaa, että kaupunkialueiden ja liikenneväylien, erityisesti teiden, jatkuva laajentaminen 
vähentää viljelymaan, metsien ja suojelualueiden määrää ja estää näin osaltaan saavuttamasta 
tavoitetta, joka koskee luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämistä vuoteen 2010 
mennessä;

13. kannattaa komission ehdotusta laatia ehdotus kaupunkiympäristöä koskevasta aihekohtaisesta 
strategiasta, jonka tavoitteena pitäisi olla kaupunkialueiden laadun parantaminen EU:n 
kaupunkiväestön elinympäristön ja erityisesti kaupunkialueiden ilmanlaadun terveellisyyden 
takaamiseksi; katsoo, että tähän aiheeseen liittyy kolme ensisijaisen tärkeää asiaa: puhdasta 
tai vähemmän saastuttavaa teknologiaa hyödyntävien julkisten kulkuneuvojen kehittäminen, 
kestävän ja ympäristön näkökulmasta korkealaatuisen rakentamisen edistäminen sekä 
kestävä kaupunkisuunnittelu, jolla ehkäistään muun muassa taloudellisen ja sosiaalisen 
kuilun syntymistä ja vihreiden kaupunkialueiden vähenemistä;

Kansanterveys

14. pitää valitettavana, etteivät vaatimattomat toimenpiteet, joita komissio ehdotti Euroopan 
ympäristöterveystoimintasuunnitelmassaan vuosiksi 2004–2010 (KOM(2004)0416), vastaa 
arvioita terveysvaikutuksista, joita aiheutuu ympäristön huononemisesta; katsoo, ettei 
tällaisessa suunnitelmassa noudateta todellista kestävän kehityksen politiikkaa, jolla 
vähennetään terveyteen kohdistuvia vaaroja ja varmistetaan sosiaaliturva- ja 
terveydenhoitojärjestelmien elinkelpoisuus;

15. pitää myönteisenä kemikaalialan uutta puitelainsäädäntöä koskevaa ehdotusta (Reach), jonka 
tavoitteena on parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua sekä säilyttää samalla 
kilpailukyky ja edistää Euroopan kemianteollisuuden innovointia; toivoo, ettei uuden 
järjestelmän voimaantulo viivästy alkuperäisestä suunnitelmasta (1. tammikuuta 2007);

16. toteaa, että sitoumuksistaan huolimatta Euroopan unioni ei ole vielä onnistunut katkaisemaan 
kasvun ja luonnonvarojen käytön välistä kytköstä; pyytää komissiota antamaan toimenpide-
ja lainsäädäntöehdotuksia luonnonvarojen ja energian käytön tehokkuuden 
nelinkertaistamiseksi vuoteen 2010 mennessä ja kymmenkertaistamiseksi vuoteen 2025 
mennessä tuotannossa ja kulutuksessa;

17. korostaa, että luonnonvarojen ja raaka-aineiden hupeneminen, saastuminen ja yhä heikompi 
saatavuus uhkaavat luonnon monimuotoisuutta, aiheuttavat hintojen nousua, joka puolestaan 
horjuttaa enemmän tai vähemmän voimakkuudestaan riippuen Euroopan unionin ja unionin 
ulkopuolisten maiden taloudellisia ja sosiaalisia järjestelmiä, sekä lisäävät konfliktien vaaraa; 
pitää siksi valitettavana, etteivät komissio ja Euroopan unioni ole antaneet vastauksia, jotka 
vastaisivat todellista tilannetta;

Kansainväliset haasteet
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18. pyytää jäsenvaltioita antamaan yhä useamman kehitysmaan velat anteeksi; katsoo, että 
velkojen anteeksiantamisohjelmaan pitäisi liittää ympäristön suojelutoimia sekä ympäristöä 
vähemmän kuormittavien tekniikkojen käyttöönottoa koskevia järjestelyjä;

19. korostaa, että tarkistetussa strategiassa on vahvistettava selvästi, että sen tavoitteena on 
uudistaa Maailman kauppajärjestöä (WTO), minkä seurauksena kaupankäynnistä pitäisi tulla 
kestävän kehityksen tavoitteiden sekä ympäristön suojelua koskevien kansainvälisten 
sitoumusten mukaista; pyytää Euroopan unionia tekemään työtä sen puolesta, että WTO 
tunnustaisi ennalta varautumisen periaatteen ja soveltaisi sitä säännöllisesti, avoimesti ja 
syrjimättä objektiivisten ja tieteellisten kriteereiden perusteella;

20. pyytää jäsenvaltioita ja Euroopan unionia edistämään kansainvälisissä foorumeissa, 
ensisijaisesti YK:ssa, luonnonvarojen ja erityisesti veden tunnustamista maailman yhteiseksi 
omaisuudeksi;

Toimintaedellytysten hankkiminen

21. on tyytyväinen EU:n puheenjohtajavaltion Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitukseen 
Cardiffin prosessin uudelleen käynnistämisestä; pyytää neuvostoa hyväksymään komission 
tuella todellisia toimenpiteitä ympäristönsuojelun sisällyttämiseksi muihin politiikkoihin;

22. panee merkille, että on tärkeää sisällyttää kestävän kehityksen käsite kaikkeen kansalliseen, 
alueelliseen ja paikalliseen politiikkaan sekä yksityisellä puolella yritysten 
toimintaperiaatteisiin;

23. on tyytyväinen, että komissio otti käyttöön välineen kaikkien päätöksiensä ja 
lainsäädäntöehdotuksiensa vaikutusten arvioimiseksi; pyytää komissiolta, että tämän 
välineen ympäristöulottuvuutta vahvistettaisiin ja että se otettaisiin vastedes paremmin 
huomioon; muistuttaa, että tämä väline auttaa poliittisessa päätöksenteossa, muttei voi eikä 
saa mitenkään korvata sitä;

24. on tyytyväinen, että komissio ja Eurostat ovat hyväksyneet noin 150 indikaattoria ja niiden 
jaon kolmeen tasoon kestävän kehityksen strategian ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisen 
arvioimiseksi; pyytää komissiota ja Eurostatia arvioimaan indikaattoreita säännöllisesti, jotta 
niitä voidaan tarvittaessa muuttaa siten, että ongelmien ja ympäristön muuttuminen 
huomataan paremmin;

Markkinaehtoiset välineet kannustimina

25. panee merkille komission ehdotuksen täydentää perinteisiä sääntelytoimia markkinaehtoisilla 
välineillä, kuten kustannuksia sisällyttämällä, ympäristöön liittyvillä veroilla, tuilla ja 
päästökauppaohjelmilla;

26. tukee Euroopan komission pyyntöä, joka koskee sitä, että markkinahinnat kuvastaisivat 
taloudellisesta toiminnasta aiheutuvia ja erityisesti ympäristöön kohdistuvia todellisia 
kustannuksia tuotanto- ja kulutustapojen muuttamiseksi; katsoo, että tieliikenteen alalla on 
toteutettava kiireesti tämänsuuntaisia toimenpiteitä joukkoliikennevälineiden käytön 
edistämiseksi;
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27. korostaa, että tällaisessa menettelyssä on otettava huomioon kunkin tulot ja löydettävä 
tasapaino tarpeiden tyydyttämisen, perusvapauksien ja -oikeuksien sekä ympäristön laadun 
välillä;

28. korostaa, että yhteisön tukien ja avustusten myöntämisen ehtojen – erityisesti YMP:n alalla –
on edistettävä kestävän kehityksen politiikan toteuttamista;

29. tukee ympäristöön liittyvien verojen käyttöön ottamista yhteisössä; korostaa, että 
ympäristöön liittyvät verot ovat muiden markkinalähtöisten välineiden tavoin saasteiden 
vähentämiseen tähtäävän politiikan kannalta välttämätön väline; pyytää komissiota antamaan 
asiasta ehdotuksia ja jäsenvaltioita hyväksymään ensimmäisen eurooppalaisen ympäristöön 
liittyvän veron viimeistään vuonna 2009;

30. korostaa kuitenkin, että luonnonvarojen hoitamista ja saasteiden vähentämistä koskevalla 
politiikalla, joka perustuu pääasiassa markkinaehtoisiin välineisiin, on rajansa; pyytää 
komissiota kohdentamaan ns. markkinaehtoisten välineiden käytön ja kehittämisen;

Innovaatiot

31. on samaa mieltä komission ehdotuksesta investoida innovointiin ympäristöä vähemmän 
kuormittavan teknologian alalla sekä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ongelmia 
ratkovaan tieteelliseen ja tekniseen tutkimukseen; pitää kuitenkin valitettavana, ettei 
komissio mainitse, millaisella osuudella BKT:sta uuden ympäristöteknologian kehittämiseen 
tehtäviä investointeja rahoitettaisiin;

32. katsoo, että vaikka ympäristöteknologia onkin merkittävä väline kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta, se saavuttaa vähitellen tuottavuutensa rajat; kannustaa 
hyväksymään ja toteuttamaan kiireesti tarpeellisia toimenpiteitä tuotanto-, liikenne- ja 
kulutustottumuksiemme muuttamiseksi;

Kestävän kehityksen periaatteiden soveltaminen

33. muistuttaa, että saastuttaja maksaa -periaatteen ja ennalta varautumisen periaatteen on 
vahvistettava olevan kansanterveys-, elintarviketurvallisuus-, kuluttajansuojelu- ja 
ympäristönsuojelupolitiikkaa sääteleviä periaatteita;

34. pyytää komissiota ja neuvostoa pohtimaan syvällisemmin korvaamisperiaatetta, joka voisi 
kiihdyttää voimakkaasti ympäristöä ja terveyttä vähemmän kuormittavan uuden tekniikan 
tutkimusta ja kehittymistä;

Tiedottaminen sekä kansalaisten ja yritysten aktivoiminen

35. katsoo, että ympäristönsuojelu merkitsee tiedottamista ja opettamista; katsoo, että strategian 
pitää olla sellaisen avoimen prosessin tulos, johon EU:n kansalaiset osallistuvat, ja että siksi 
Århusin yleissopimus1 tiedon saatavuudesta, yleisön osallistumisesta päätöksentekoon sekä 
oikeuden saatavuudesta ympäristöasioissa on pantava täysin täytäntöön;

  
1 EUVL L 124, 17.5.2005, s. 4.
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36. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan ja kehittämään ympäristökasvatusta ja 
tekemään siitä itsenäisen osan perusopetusta sekä käynnistämään aikuisille suunnattuja 
tiedotusohjelmia;

37. pyytää kehittämään elinikäistä oppimista siten, että ammatillisen koulutuksen alalla otetaan 
entistä paremmin huomioon tuotantotekniikoiden ja -tapojen kehitysnäkymät; korostaa, että 
tällä tavoin työntekijät, erityisesti palkansaajat, voivat oppia käyttämään uutta tekniikkaa ja 
sopeutua muuttuviin työmarkkinoihin;

Aihekohtaiset strategiat

38. pitää valitettavana, ettei komissio ole hyväksynyt poliittisessa ohjelmassaan suunnitelluista 
ympäristöalan seitsemästä aihekohtaisesta strategiasta ainuttakaan; pyytää siksi komissiota 
toteuttamaan mahdollisimman nopeasti toimenpiteitä, jotta se voisi hyväksyä kaikki 
aihekohtaiset strategiat kesään 2006 mennessä;

39. panee tyytyväisenä merkille, että yhteisön lainsäädäntöä, erityisesti ympäristönsuojelua 
koskevia säädöksiä, on hyväksytty ja tarkistettu; katsoo, että monissa säädöksissä, erityisesti 
yhteisen maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan uudistuksessa, ei oteta riittävän hyvin 
huomioon kestävän kehityksen tavoitteita ja että niissä suositaan edelleen voimaperäisiä 
tuotantomenetelmiä;

Johtopäätökset

40. pitää myönteisenä komission tahtoa toteuttaa erilaisia toimenpiteitä kestävän kehityksen 
edistämiseksi; pitää kuitenkin valitettavana, etteivät ilmoitetut aikomukset ja ehdotettu 
politiikka vastaa toisiaan; katsoo, että ympäristön tilan huononemisen vuoksi tarkistetun 
kestävän kehityksen strategian ensisijaisten tavoitteiden ei pidä käsittää ainoastaan 
koordinointi- ja tiedotustoimia, vaan niihin pitää sisältyä ehdotuksia keskipitkän ja pitkän 
aikavälin toiminnasta ja tavoitteista, välineistä sekä säännöllistä valvontaa, seurantaa ja 
arviointia koskevasta järjestelmästä;

41. on täysin vakuuttunut, että kestävä kehitys on Euroopan unionille perustavanlaatuinen ja 
ratkaiseva väline, jolla se voi edistää taloudellista ja sosiaalista kehitystä, parantaa 
kansalaisten elämänlaatua ja kohentaa heidän elintasoaan sekä luoda uuden, ihmisten 
vapautumista edistävän politiikan käsitteen;

42. korostaa voimakkaasti, että tarkistettu strategia edellyttää ennen kaikkea tuotanto- ja 
kulutustapojen muuttamista sekä taloudellisen toiminnan päämäärien tarkistamista;

43. muistuttaa, että toimimatta jättämisellä on kustannuksia sekä suoria ja jatkuvasti voimistuvia 
vaikutuksia ja että se vaikeuttaa entisestään Euroopan unionin sosiaali-, terveys- ja 
ympäristöalan kehitystavoitteiden saavuttamista ja on sietämätön taakka tuleville 
sukupolville;

44. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 
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PERUSTELUT

Kestävä kehitys on Euroopan unionin perustavanlaatuinen tavoite sekä maailmanlaajuinen 
haaste.

Kestävän kehityksen strategia, jolle ominaista on pyrkimys täystyöllisyyteen, kaikkien 
hyvinvointiin, kansainväliseen yhteisvastuuseen ja ympäristön hyvään laatuun, on pitkän 
aikavälin ja korkeimman tason poliittinen visio.

Vuonna 2002 Johannesburgissa paikalla olleet osapuolet pääsivät sopimukseen tuettavista 
poliittisista kannoista, jotka toimisivat allekirjoittajavaltioiden edustajien toimintasuunnitelmina. 
Tuolloin iloittiin kunnianhimoisesta tavoitteesta toteuttaa ympäristönsuojeluun, sukupolvien 
väliseen yhteisvastuuseen ja erityisesti köyhyyden voimakkaaseen torjumiseen tähtäävää 
politiikkaa.

Muutama vuosi tämän jälkeen oli kuitenkin ymmärrettävä se, mikä oli ilmeistä: tilannearvio oli 
huono, eikä julistusten pohjalta ollut ryhdytty toimiin.

Olemme vaikeassa tilanteessa, jossa meidän on puututtava maapallon tilan jatkuvaan 
huononemiseen: ilmaston lämpenemiseen, veden ja ilman laadun heikentymiseen, 
luonnonvarojen hupenemiseen, luonnon monimuotoisuuden jatkuvaan vähenemiseen, energian 
liikakulutukseen, köyhyyden lisääntymiseen, väkivallan kierteeseen, pahoinvointiin ja jatkuvaan 
sodankäyntiin, josta useat tahot hyötyvät taloudellisesti.

Ensisijaisesti on kiinnitettävä huomiota myös säätilojen ja veden kiertokulkuun siltä osin kuin ne 
ovat vuorovaikutuksessa ihmisen toimien kanssa, kykyyn käyttää jätteitä ja kierrättää ravinteita, 
viljelmien pölytykseen, geneettisen monimuotoisuuden säilyttämiseen, kaikkiin ekosysteemien 
sisäisissä järjestelmissä ja niiden toiminnan monimuotoisuudessa tapahtuviin muutoksiin sekä 
monimuotoisuuden pienimpäänkin vähenemiseen, joka johtuu uusiutumiskyvyn heikkenemistä.

Kestävän kehityksen on vastattava kolmenlaisiin haasteisiin.

1) Sosiaaliset haasteet:
Summa, joka vastaa yhtä prosenttia rikkaimpien tuloista, vastaa 57:ää prosenttia 
köyhimpien tuloista. 20 prosenttia ihmisistä käyttää 80 prosenttia luonnonvaroista.
2,4 miljardilla ihmisellä ei ole käytössään perushygieniasta huolehtimiseen tarvittavaa 
infrastruktuuria.
1,2 miljardia ihmisellä on käytettävissään päivittäisiin tarpeisiinsa alle dollari.
1,2 miljardia ihmistä ei saa kunnollista juomavettä.
900 miljoonaa ihmistä on aliravittuja.
17 miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain infektiosairauksiin ja loisten aiheuttamiin 
sairauksiin, jotka olisivat parannettavissa. 

2) Ympäristöön liittyvät haasteet: 
Rikkaimpien maiden talouskasvu perustuu suurelta osin liikakulutukseen, joka vaarantaa 
maapallon ja biosfäärin ekologisen tasapainon, tuhoaa osittain tai kokonaan 
luonnonvaroja, lisää merkittävien saastuttajien määrää, aiheuttaa ilmastohäiriöitä ja 
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vahingoittaa vakavasti luonnon monimuotoisuutta.
Maailman luonnonsuojeluliiton (IUCN) mukaan joka kahdeksas lintulaji ja joka neljäs 
nisäkäslaji on uhanalainen.
Luonnonkatastrofien määrä moninkertaistuu. Tänä kesänä monissa Euroopan maissa on 
nähty tulvia ja metsäpaloja, ja Yhdysvalloissa hurrikaani Katrina aiheutti suunnatonta 
tuhoa. 

3) Demokraattiset haasteet: 
Kansojen pitää voida määritellä yhdessä ihmiskunnan keskeiset arvot ja yhteinen 
omaisuus.

Miksi julistukset ja toimenpiteet eivät vastaa toisiaan?

Maapalloa ja ihmiskuntaa uhkaavasta vaarasta ollaan kiistatta tietoisia. Vaikka onkin tunnustettu, 
että tuotanto- ja kulutustapoja on muutettava, nykyistä talouden mallia ei ole vielä onnistuttu 
kehittämään merkittävästi. Tämä talouden malli on mahdollistanut ”kaikkien hyvinvoinnin” 
lisäämisen teollisuusmaissa eri puolilla maailmaa, mutta sen kielteisiä vaikutuksia ei ole osattu 
korjata tehokkaasti. Ensisijaisena tavoitteena on edelleen kasvua koskevassa kilpailussa 
menestyminen sen sijaan, että tukeuduttaisiin uusiin inhimillisen kehityksen indikaattoreihin.

Tarve kehittää kiireesti ilmastopolitiikkaa

Emme voi suhtautua välinpitämättömästi luonnonkatastrofien määrän kasvuun ja niiden 
laajuuteen. On toimittava nopeasti, koska oma tulevaisuutemme riippuu kyvystämme muuttaa 
ilmaston kehityksen suuntaa. EU on osallistunut aktiivisesti kansainvälisiin konferensseihin ja 
toteuttanut alakohtaisia politiikkoja tämän kysymyksen suhteen. Ottaessaan tavoitteekseen 
kasvihuonekaasujen vähentämisen 8 prosentilla vuoden 1990 tasoon nähden EU osoitti 
suhtautuvansa asiaan määrätietoisesti ja haluavansa saada aikaan muutoksen. Kun se hyväksyi 
päästöjen vähentämistä koskevan direktiivin, teollisuusjätteiden määrä väheni. Autoja koskevien 
tiukempien sääntöjen käyttöönotto johti ajoneuvojen energiatehokkuuden kasvuun ja 
ympäristöystävällisyyden paranemiseen. Liikennealan kehityssuuntaukset ovat kuitenkin 
huolestuttavia, koska tieliikenteen kasvusta aiheutuu paitsi sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä 
myös taloudellisia kustannuksia. Aktiivinen politiikka tällä alalla on välttämätöntä. EU:n on 
sitouduttava päättäväisesti siirtämään tieliikennettä muihin liikennemuotoihin, kuten rautatie- ja 
laivaliikenteeseen. Tämä kuvastaa hyvin EU:n kohtaamaa paradoksia: toisaalta edellytetään 
tavaroiden vapaata liikkuvuutta, ja toisaalta tämä lyhytnäköinen vapaus aiheuttaa saasteiden 
määrän kasvua ja lisää energiavarojen kulutusta. On hyvä tietää, että joitakin peruselintarvikkeita 
saatetaan kuljettaa satoja kilometrejä jalostuskustannuksissa säästämiseksi, minkä jälkeen ne 
kuljetetaan takaisin alkuperäisille markkinoille. Tämä koskee erityisesti tiettyjä maitotuotteita ja 
vihanneksia.

Aktiivinen liikennepolitiikka on välttämätöntä. Sillä pitäisi pyrkiä vähentämään fossiilisten ja 
saastuttavien energianlähteiden käyttöä. Näin sen pitäisi vähentää riippuvuutta tuontienergiasta 
ja auttaa parantamaan ilmansaasteista yhä enemmän kärsivien eurooppalaisten terveydentilaa. 

Tästä syystä liikenteestä aiheutuvat kustannukset on sisällytettävä tuotteiden hintoihin tai 
ajoneuvoja on verotettava niiden ympäristövaikutusten mukaisesti. Laajemmin katsoen on 
toteutettava kunnianhimoisia, liikkuvuutta koskevia toimenpiteitä, koska EU on sopivin taso 
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toteuttaa esimerkiksi Euroopan laajuiset rautatieverkot. Myös tutkimus ja tekninen innovointi 
ovat keskeisiä välineitä. Seitsemännelle tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen 
puiteohjelmalle myönnettyjen varojen on vastattava näitä haasteita.

Maanviljely ja vedenkäyttö

Veden yleinen laatu huononee jatkuvasti. Vettä joudutaan käsittelemään yhä enemmän, jotta siitä 
tulisi juomakelpoista. Viljelmillä käytetään uusia kemiallisia yhdisteitä, jotka jäävät ympäristöön. 
Tätä tapahtuu erityisesti maanviljelyssä, ja se aiheuttaa laajalti makean veden ja rannikkovesien 
rehevöitymistä sekä pohjaveden pilaantumista kasvavien nitraattipitoisuuksien vuoksi. 
Vesitilanteen kehittyminen riippuu suoraan Euroopan unionin yhteisestä maatalouspolitiikasta. 
YMP:n uudistuksen yhteydessä laadittuja täydentäviä ympäristöehtoja koskevia sääntöjä on 
todella sovellettava ja täydennettävä. Vesivarojen ja energian hallinta edellyttää uusia 
tuotantomalleja ja paikan päällä tapahtuvan tuotannon sopeuttamista. Kestävät 
tuotantojärjestelmät on otettava yhteisön tukien ja avustuksien myöntämisen ehdoksi.

Luonnon monimuotoisuus

Tuotantojärjestelmämme uhkaa luonnon monimuotoisuutta yhä vakavammin. Taloudellinen 
toiminta ja kasvun kiihkeä tavoittelu johtavat ekosysteemien tuhoutumiseen. Viimeisten 
vuosikymmenien aikana voimaperäiset tuotantomenetelmät ovat vahingoittaneet huomattavasti 
noin kolmasosaa maapallon viljelymaasta ja suurten pyyntialueiden kalakannat ovat 
vahingoittuneet, käytännössä jopa tuhoutuneet. Tällainen liikatuotanto heikentää jatkuvasti 
luonnon monimuotoisuutta, ja sen vaikutukset ovat vakavat. Sen seurauksena tuhoutuu 
kemiallisia yhdisteitä ja geenejä, joista osa on tuntemattomia ja joita ei siis koskaan enää päästä 
tutkimaan.  Vuonna 1992 allekirjoitetussa Montrealin yleissopimuksessa määrätään, että kukin 
kansakunta on vastuussa luonnon monimuotoisuudesta omalla alueellaan. Ongelmaa on 
kuitenkin lähestyttävä maailmanlaajuisesti, ja kansainvälisen yhteisön on tarjottava apua 
kehitysmaille. Jotta tiettyjä luonnonympäristöjä voitaisiin suojella ja elvyttää entistä paremmin, 
on otettava käyttöön tarkempia indikaattoreita ja parannettava toimielinten välisen työn 
koordinointia. Meriympäristön alalla tehtävää työtä on jatkettava Johannesburgin tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja kalavarojen kestävän käytön varmistamiseksi vuoteen 2015 mennessä. Aivan 
kuten Natura 2000 -verkosto on suojeltujen luontoalueiden eurooppalainen ekologinen verkosto, 
myös meriympäristön luonnon monimuotoisuudesta pitäisi laatia luettelo Koillis-Atlantin 
merellisen ympäristön suojelusta tehdystä yleissopimuksesta (OSPAR) johtuvien Euroopan 
unionin velvoitteiden mukaisesti.

Ympäristö ja terveys

Ympäristön vaikutus terveyteemme on kiistaton: allergioista kärsivien ihmisten, ilmansaasteista
johtuvien ennenaikaisten kuolemien, suvunjatkamiseen liittyvien häiriöiden ja syöpäkuolemien 
määrä kasvaa. On toteutettava nopeasti toimintasuunnitelma, jolle myönnetään riittävät 
määrärahat ja jonka tavoitteet ovat määrällisesti mitattavissa.

Ympäristöterveystoimintasuunnitelmaa koskevan komission ehdotuksen yhteydessä on jo todettu, 
että konkreettiset toimenpiteet ja riittävä rahoitus ovat tarpeen.

Kehitysapu
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Kehitysavun alalla pitää laatia ohjelmia, jotka perustuvat näkemykseen kokonaisia alueita 
koskettavista suurista ongelmista, eikä rahoittaa epäyhtenäisiä hankkeita, joista ei koidu 
synergiaetuja. Näin voitaisiin kiertää joitakin kompastuskiviä. Esimerkiksi tansanialaisille 
laitoksille, jotka tuottivat vientiin tarkoitettuja kalajalosteita, myönnettiin apua, jotta laitoksia 
muutettaisiin standardien mukaiseksi. Apu oli kuitenkin paikallisen väestön kannalta haitallista, 
koska se heikensi ravinnon saatavuutta: kun kaikki kala myytiin ulkomaille, tansanialaisilla ei 
ollut riittävästi ruokaa ja he kärsivät aliravitsemuksesta ja jopa nälänhädästä. Meidän on myös 
valvottava Dohan sopimusten täytäntöönpanoa ja varmistettava, että lääkkeiden saatavuutta 
kehitysmaissa koskeva tavoite todella toteutuu.

Reilu kauppa, joka ei tosin ole vielä levinnyt laajalle, on esimerkki tuotanto- ja kulutusmallista, 
joka tukee täysipainoisesti kestävää kehitystä ja johon Euroopan unionissa on rohkaistava.

Kuinka kestävän kehityksen täytäntöönpanokeinoja voidaan parantaa? 

Lainsäädäntöprosessia on nopeutettava. Jotta kestävän kehityksen tehokas toteuttaminen voidaan 
varmistaa, jokaisella alalla on asetettava määrällisiä tavoitteita ja laadittava niiden saavuttamista 
koskeva tarkka aikataulu sekä otettava käyttöön asianmukaiset seurantavälineet ja suoritettava 
säännöllisiä arviointeja. On otettava käyttöön tehokas valvontajärjestelmä, johon liittyy sanktion 
mahdollisuus. On olennaista käynnistää Cardiffin prosessi uudelleen kestävän kehityksen 
käsitteen sisällyttämiseksi kaikkiin aloihin. Kestävän kehityksen on perustuttava 
monitieteisyyteen, jotta uusia osaamisalueita pääsee kehittymään.

Ympäristöteknologisten innovaatioiden alalla Eurooppa on tunnetusti dynaaminen, mutta 
kestävän kehityksen käsite on sisällytettävä kaikkeen tutkimukseen ja innovointiin. 

Rahoitusnäkymissä on otettava huomioon tutkimus ja kehitys sekä ympäristösääntöjen 
soveltaminen jäsenvaltioissa. 

On kehitettävä uusia kansallisen ja paikallisen tason hallintotapoja ja varmistettava kaikkien 
osallistuminen työhön. WTO:n pitäisi säännellä pääomamarkkinoita ja kaupankäyntiä sosiaalisen 
ja ympäristöperusteisen polkumyynnin välttämiseksi.

Johtopäätökset

Vaikka tuotantomallimme mahdollistaa kasvun, se vahingoittaa ympäristöämme. Tieteen ja 
tekniikan kehitys ei kykene yksinään ehkäisemään tuhoa. Siksi tarvitaan todellista poliittista 
tahtoa ja kansalaiset on saatava kantamaan vastuunsa. Kansalaisten on tiedostettava nykyinen 
kehityssuunta ja muutettava elintapojaan sen mukaisesti, jotta tuleville sukupolville jäisi 
perinnöksi suojeltu maailma. Viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan on siis toimittava 
yhteisymmärryksessä. Kestävä kehitys edellyttää koko maapallon kattavaa näkökulmaa, joka 
menee päivittäisten huolten ja kulloistenkin etujen edelle.


