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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

luonnonvarojen kestävän käytön teemakohtaisesta strategiasta

(2006/2210(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon aiheesta ”Kohti luonnonvarojen kestävän käytön 
teemakohtaista strategiaa” (KOM(2003)0572),

– ottaa huomioon komission tiedonannon aiheesta ”Luonnonvarojen kestävää käyttöä 
koskeva teemakohtainen strategia” (KOM(2005)0670),

– ottaa huomioon EU:n kestävän kehityksen strategian uudelleentarkastelun – uudistettu 
strategia1,

– ottaa huomioon biologista monimuotoisuutta koskevan sopimuksen,

– ottaa huomioon tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 
27. kesäkuuta 2001 annetun parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/42/EY2, 

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 2 ja 6 artiklan, joiden mukaan 
ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset on sisällytettävä yhteisön politiikan eri aloihin 
ympäristön kannalta kestävän talouskehityksen edistämiseksi,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 174 artiklan,

– ottaa huomioon kuudennen ympäristöä koskevan yhteisön toimintaohjelman3,

– ottaa huomioon komission tiedonannon aiheesta ”Resurssien kestävän käytön edistäminen 
– jätteiden syntymisen ehkäisemistä ja kierrätystä koskeva teemakohtainen strategia” 
(KOM(2005)0666),

– ottaa huomioon 5. kesäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Kestävän 
kehityksen teknologioiden edistäminen: ympäristöteknologioita koskeva Euroopan 
unionin toimintasuunnitelma”4,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2006),

  
1 Neuvoston asiakirja 10117/06, 9.6.2006.
2 EYVL L 197, 21.7.2001, s. 30.
3 EYVL L 242, 10.9.2002, s. 1.
4 EUVL C 157 E, 6.7.2006, s. 77.
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A. katsoo, että tulevina vuosikymmeninä maailman väestörakenteen nopea muuttuminen 
kohdistaa yhä suuremman paineen ilmastoon, luonnonvaroihin ja luonnon 
monimuotoisuuteen ja että tämä liittyy myös teollistuneiden maiden ja kehitysmaiden 
välisiin varallisuuseroihin,

B. ottaa huomioon, että maailman nopean väestönkasvun takia vuoden 2010 loppuun 
mennessä maapallolla elää 400 miljoonaa ihmistä enemmän kuin nyt; ottaa huomioon, että 
maailmassa, jossa keskinäinen riippuvuus on lisääntynyt, ei voida jatkaa nykyistä 
tuotanto- ja kulutusvauhtia ja että koko maailmassa on 15 500 vakavasti uhanalaista kasvi-
ja eläinlajia; ottaa huomioon, että viime vuosikymmeninä miltei kaikentyyppiset 
ekosysteemit ja lajit ovat jo kärsineet erittäin paljon ja että myös makea vesi on arvokas 
luonnonvara, johon kohdistuu paineita; ottaa huomioon, että maailmanlaajuinen vesikriisi 
uhkaa ihmishenkiä ja kestävää kehitystä ja viime kädessä myös rauhaa ja turvallisuutta,

C. ottaa huomioon, että YK:n vuonna 2005 tekemän vuosituhannen ekosysteemiarvion 
(Millennium Ecosystem Assessment) mukaan kaksi kolmasosaa kaikista ekosysteemeistä 
on pienentynyt 1960-luvun alkuun verrattuna ja että saman ajanjakson kuluessa 
luonnonvarojen kysyntä on lisääntynyt 70 prosentilla,

D. ottaa huomioon, että kehitysmaiden talouskasvu lisää entisestään ympäristöön kohdistuvaa 
painetta,

E. ottaa huomioon, että osaamisen ja teknologian alalla saavutettava edistys on ratkaisevan 
tärkeää tasapainon saavuttamiseksi toisaalta talouskasvun ja toisaalta sosiaalisen ja 
ekologisen kestävyyden välillä,

F. ottaa huomioon, että EY:n perustamissopimuksen 6 artiklassa, jota tuetaan Cardiffin 
prosessilla, määrätään ympäristönsuojelua koskevien vaatimusten sisällyttämisestä 
Euroopan unionin politiikan laatimiseen ja toteuttamiseen,

G. katsoo, että kestävää kehitystä käsittelevät kansainväliset foorumit (biologista 
monimuotoisuutta koskeva YK:n yleissopimus, Kioton pöytäkirja ja aavikoitumisen 
estämiseksi tehty yleissopimus jne.) eivät juuri täydennä toisiaan eikä niitä ole sovitettu 
riittävästi yhteen,

H. katsoo, että kasvua ja työllisyyttä koskevassa EU:n strategiassa1, joka hyväksyttiin kevään 
2005 huippukokouksessa, luonnonvarojen kestävämpi käyttö asetettiin tärkeäksi 
ensisijaiseksi tavoitteeksi ja EU:ta kehotettiin näyttämään esimerkkiä pyrkimyksissä kohti 
maailmanlaajuisen talouden kestävämpää kulutusta ja tuotantoa,

I. ottaa huomioon, että komission tiedonannossa kestävän kehityksen strategian 
uudelleentarkastelusta ja toimintaohjelmasta (KOM(2005)0658) komissio toteaa, että

  
1 KOM(2005)0024.
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- EU:n ja jäsenvaltioiden on jatkettava investoimista tutkimukseen ja teknologiaan 
uusien kustannustehokkaiden ja luonnonvaroja tehokkaasti hyödyntävien tuotanto- ja 
kulutustapojen löytämiseksi,

- EU:n on määritettävä asemansa maailmanlaajuisena johtajana ekotehokkaan 
teknologian alalla, jotta sen voimakasta riippuvuutta luonnonvaroista vähennettäisiin,

- EU:n on varmistettava maapallon valmiudet tukea elämää sen koko 
monimuotoisuudessa, kunnioittaa planeetan luonnonvarojen rajoja ja varmistaa 
korkeatasoinen ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun paraneminen,

- vuoteen 2012 mennessä 12 prosenttiin jäsenvaltioiden energiankulutuksesta on 
vastattava uusiutuvilla energialähteillä,

- vuoteen 2010 mennessä 21 prosenttiin jäsenvaltioiden sähkönkulutuksesta on 
vastattava uusiutuvilla energialähteillä,

J. ottaa huomioon, että kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa

- säädetään ohjelmasta, jonka tärkeimmät tavoitteet ovat yhdenmukaiset yhteisön 
tavoitteiden kanssa ja koskevat ilmastonmuutosta, luontoa ja monimuotoisuutta, 
ympäristöä, kansanterveyttä ja elämänlaatua, luonnonvaroja sekä jätteitä,

- edellytetään, että edistetään sellaisten tukijärjestelmien muuttamista, joilla on 
huomattavia haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja jotka eivät ole yhdenmukaisia 
kestävän kehityksen kanssa,

- todetaan, että teemakohtaisiin strategioihin on sisällyttävä asianmukaiset määrälliset ja 
laadulliset ympäristötavoitteet ja aikataulut,

K. ottaa huomioon, että maatalouden käytössä on 50 prosenttia kaikesta maasta ja että se 
kuluttaa 30 prosenttia kaikesta vedestä ja 20 prosenttia kaikesta polttoaineesta,

L. ottaa huomioon, että yksi Yhdistyneiden Kansakuntien vuonna 2000 hyväksymistä 
vuosituhannen kehitystavoitteista oli kestävän kehityksen varmistaminen vuoteen 2015 
mennessä sisällyttämällä kestävä kehitys kansallisiin politiikkoihin ja ohjelmiin, 
pysäyttämällä luonnonvarojen häviäminen ja puolittamalla vailla puhdasta juomavettä 
elävien ihmisten määrä; katsoo, että vuoteen 2020 mennessä ainakin 140 miljoonan 
slummeissa elävän ihmisen elinoloja on parannettava huomattavasti,

M. ottaa huomioon, että vuosittain 5–6 miljoonaa ihmistä, joista useimmat ovat lapsia, 
kuolevat veden ja ilman saastumisesta johtuviin sairauksiin,
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N. ottaa huomioon, että luonnonvarojen kestävä käyttö on pitkän aikavälin vaurauden 
ehdoton edellytys,

O. ottaa huomioon, että viimeistään vuoteen 2015 mennessä kalakantojen, luonnon
monimuotoisuuden, veden, ilman, maaperän ja ilmakehän kaltaisten uusiutuvien 
luonnonvarojen paremman hallinnan ja niiden liiallisen hyödyntämisen välttämisen on 
määrä johtaa vahingoittuneiden meren ekosysteemien toipumiseen Johannesburgin 
toimintaohjelman1 (2002) mukaisesti,

P. ottaa huomioon, että viimeistään vuoteen 2010 mennessä luonnon monimuotoisuuden 
väheneminen on pysäytettävä,

Q. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden välillä on huomattavia eroja luonnonvarojen 
tuottavuudessa; katsoo, että ainoastaan näiden erojen poistaminen vähentäisi käytettyjen 
luonnonvarojen määrää ja näin ollen vähentäisi ympäristöön kohdistuvaa painetta sekä 
parantaisi jäsenvaltioiden kilpailuasemia;

R. ottaa huomioon, että ympäristöteknologioita koskevassa Euroopan unionin 
toimintasuunnitelmassa

- todetaan, että luonnonvarojen tehokkaalla hyödyntämisellä vähennetään teollisuudelle 
ja kotitalouksille koituvia kustannuksia, mikä vapauttaa varoja ja vähentää EU:n 
riippuvuutta niukoista luonnonvaroista ja erittäin epävakaista markkinoista,

- todetaan, että niukat luonnonvarat aiheuttavat usein alueellisia konflikteja 
kehitysmaissa,

- kiinnitetään huomiota tarpeeseen edistää teknologioita, joilla voidaan estää 
luonnonkatastrofeja ja toimintaa, joka saattaa johtaa luonnonvarojen tuhoutumiseen tai 
aiheuttaa niille vahinkoa,

S. katsoo, että politiikka voidaan panna täytäntöön vain, mikäli kansalaisia ja kuluttajia 
kannustetaan lisäksi muuttamaan kulutustottumuksiaan ja ottamaan huomioon ympäristö-
ja terveysvaatimukset,

1. hyväksyy komission tiedonannon, mutta katsoo, että sitä ei voida pitää aitona strategiana 
vaan pikemminkin keinona strategian viivyttämiseen;

2. pahoittelee komission totaalista poliittisen tahdon puutetta;

3. panee merkille, että teemakohtainen strategia ei ole kuudennen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman tavoitteiden mukainen;

  
1 YK:n kestävän kehityksen huippukokous, Johannesburg 2002.
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4. katsoo, että vaikka tietyillä aloilla tarvitaan täsmällisempää tietoa, tätä ei pidä käyttää 
syynä luonnonvarojen kestävän käytön varmistamiseksi välttämättömien toimien 
viivyttämiseen; panee lisäksi merkille, että nykyisin saatavilla olevan tiedon perusteella on 
mahdollista ryhtyä käytännön toimiin luonnonvarojen kestävän käytön parantamiseksi;

5. korostaa luonnonvarojen kestävän käytön keskeisiä tavoitteita, joita ovat muun muassa 
ympäristön ja kansanterveyden suojelun korkea taso, luonnonvarojen säilyttäminen 
tuleville sukupolville, taloudellisten ja sosiaalisten järjestelmien vakaus ja vauraus ja 
luonnonvarojen käytön rajoittaminen ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja 
vakauttamiseksi;

6. katsoo, että komission pitäisi ottaa parlamentti, Euroopan kansalaismielipide ja ympäristö 
vakavasti ja korvata mahdollisimman pian nykyinen olematon strategia kunnianhimoisilla 
ehdotuksilla, joihin sisältyy selkeitä tavoitteita ja sitovia aikatauluja;

7. katsoo, että viivyttämällä käytännön toimia EU luopuu kilpailuasemastaan uusia 
ekotehokkaita teknologioita koskevan innovaation ja kaupan alalla;

8. on tyytyväinen komission tunnustukseen, että luonnonvarojen kestävää kehitystä koskeva 
politiikka on tähän mennessä osoittautunut riittämättömäksi;

9. katsoo, että on hyödyllistä perustaa eurooppalainen tietokeskus vuoteen 2008 mennessä, 
mikäli sen vastuulla on arvioida tunnettuja indikaattoreita kausittain ja hyödyntää niitä 
parhaalla mahdollisella tavalla sekä tämän lisäksi määrittää vielä löytämättä olevat 
indikaattorit, minkä perimmäisenä tavoitteena on rajata luonnonvarojen käytöstä johtuvat 
ympäristö- ja terveysriskit mahdollisimman pieniksi;

10. ei yhdy komission näkemykseen, jonka mukaan saatavilla ei ole indikaattoreita, jotka 
mahdollistaisivat tarkkojen, selkeiden ja aikataulutettujen tavoitteiden sisällyttämisen 
strategiaan jo nyt; panee merkille, että tunnettuja indikaattoreita ovat muun muassa BKT 
(bruttokansantuote), DMI (Direct Material Input, suora materiaalien kulutus) / DMC 
(Domestic Material Consumption, kotimainen materiaalien kulutus);

11. katsoo, että useiden konkreettisten indikaattoreiden perusteella voidaan muotoilla 
seuraava nyrkkisääntö ”mitä vähemmän luonnonvaroja käytetään, sitä vähäisemmät ovat 
ympäristövaikutukset”;

12. katsoo, että mikäli luonnonvarojen käytön vähentämiseen liittyy vaihtoehdon 
soveltaminen, kyseisen vaihtoehdon ympäristövaikutuksia olisi ensin tutkittava;

13. kehottaa EU:ta varmistamaan, että kaikilla yhteisön välineillä ja lainsäädännöllä 
edistetään luonnonvarojen säilyttämistä ja kestävän kehityksen tavoittelemista EU:ssa ja 
sen ulkopuolella;

14. katsoo, että vuoteen 2030 mennessä luonnossa olevien uusiutumattomien luonnonvarojen 
käyttöä on vähennettävä kertoimella 4 tai luonnonvarojen käyttö on puolitettava vuoteen 
2030 mennessä siten, että samalla lisätään maailmanlaajuista vaurautta; panee merkille, 
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että tässä voidaan käyttää seuraavia indikaattoreita: TMR (Total Material Requirement 
luonnonvarojen kokonaiskäyttö) ja DMI (Direct Material Input, suora materiaalien 
kulutus)/ DMC (Domestic Material Consumption, kotimainen materiaalien kulutus); 
panee merkille, että kyseiset indikaattorit osoittavat, minkä verran resursseja taloudessa 
käytetään, ja jakamalla BKT näillä indikaattoreilla on mahdollista mitata käytössä olevien 
luonnonvarojen tuottavuutta;

15. on yhtä mieltä siitä, että tällä hetkellä ei ole asianmukaista indikaattoria, jolla voitaisiin 
mitata luonnonvarojen käytön ympäristövaikutusten vähentämisessä saavutettua edistystä 
(ns. ekotehokkuusindikaattori), ja tällainen indikaattori on hyväksyttävä mahdollisimman 
pian ja viimeistään vuoteen 2008 mennessä;

16. katsoo, että verotusvälineiden ja tukien käytöllä voidaan vähentää ympäristön kannalta 
haitallisten luonnonvarojen käyttöä erityisesti jakamalla tuet uudelleen;

17. panee merkille, että talouskasvun irrottamisen luonnonvarojen käytön tehostamisesta 
katsotaan jo nyt olevan poliittinen tavoite yhdeksässä jäsenvaltiossa (muun muassa 
Saksassa ja Suomessa) sekä Japanissa, mutta luonnonvarojen kokonaiskäyttö on edelleen 
suurta, ja että talouskasvu olisi irrotettava tehokkaammin luonnonvarojen käytöstä niiden 
kestävää käyttöä koskevalla poliittisella ohjelmalla, jonka tavoitteena on luonnonvarojen 
kokonaiskäytön väheneminen;

18. katsoo, että EU:n luonnonvarojen kokonaiskäytön kielteiset vaikutukset on puolitettava 
kunkin luonnonvarojen ryhmän osalta esimerkiksi soveltamalla alakohtaista 
lähestymistapaa rakennusteollisuudessa, liikenteessä ja muilla aloilla, jotta näiden 
luonnonvarojen käytön vaikutuksia ja riippuvuutta luonnonvaroista vähennettäisiin;

19. katsoo, että vuoteen 2050 mennessä luonnossa olevien uusiutumattomien luonnonvarojen 
käyttöä on vähennettävä kymmenkertaisesti ja että samalla olisi mahdollistettava 
luonnonvarojen oikeudenmukainen jako, maapallon väestönkasvu sekä se, että yli 95 
prosenttia materiaaleista käytettäisiin uudelleen tai kierrätettäisiin, mikä johtaisi 
käsittelemättömän ja käyttökelvottoman jätteen kokonaisvaltaiseen häviämiseen;

20. katsoo, että tätä strategiaa olisi sovellettava useilla politiikan aloilla ja tasoilla;

21. katsoo, että erityisesti maatalouspolitiikkaa olisi ohjattava osittain siten, että sen 
ympäristöön kohdistama paine olisi vähäisempi, ja että keinot tämän saavuttamiseksi 
sisältäisivät luonnonvarojen, kuten maan, veden ja polttoaineen, kestävän käytön, mutta 
eivät rajoittuisi niihin;

22. katsoo, että jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön biologista monimuotoisuutta koskeva 
EU:n strategia sekä kalastusalalla että muilla aloilla ja ryhdyttävä yhteistyössä komission 
kanssa toimiin biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämistä koskevan 
tavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2010 mennessä;

23. korostaa tarvetta auttaa kehitysmaita jakamalla teknologiaa ja osaamista sekä muilla 
keinoin;
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24. korostaa, että tämän strategian kannalta on tärkeää noudattaa jo muihin poliittisiin 
strategioihin sisältyvää vaatimusta siitä, että vuoteen 2010 mennessä keskimäärin 
12 prosenttia EU:n energiankulutuksesta ja 21 prosenttia EU:n sähkönkulutuksesta 
katetaan kestävillä luonnonvaroilla, ja näistä luvuista matalamman on tarkoitus nousta 
15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä;

25. katsoo energiankulutusta koskevan politiikan mukaisesti, että vuoteen 2010 mennessä 
keskimäärin 12 prosenttia EU:ssa käytettävistä uusiutuvista luonnonvaroista olisi saatava 
todistettavasti kestävästi hallituista varoista ja että kyseisen luvun on tarkoitus nousta 
15 prosenttiin vuonna 2015;

26. katsoo, että EU:n pitäisi tehdä kaikki voitavansa tarjotakseen kuluttajille ja tuottajille 
asianmukaista tietoa luonnonvarojen käytöstä ja että kuluttajat ja tuottajat olisi otettava 
mukaan ideoimaan muutoksia, jotka voisivat johtaa luonnonvarojen kestävään käyttöön;

27. katsoo, että EU:n politiikka olisi rajattava siten, että jäsenvaltioita kannustetaan 
omaksumaan kunnianhimoisempia lähestymistapoja – eikä tällaisia pyrkimyksiä ainakaan 
vaikeutettaisi – luonnonvarojen kestävän käytön parantamiseksi;

28. suhtautuu myönteisesti kaikkiin komission aloitteisiin, jotka voivat johtaa luonnonvarojen 
kestävään käyttöön ja vähentää luonnonvarojen käytöstä ympäristölle aiheutuvia 
haittavaikutuksia;

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

Luonnonvaroja uhkaa vakavasti – ja yhä suuremmassa määrin – pilaantuminen, ehtyminen ja 
saastuminen. Maailman talouskasvuun liittyy sekä uusiutuvien että uusiutumattomien 
luonnonvarojen käytön lisääntyminen. Ympäristön kestokyky on jo selkeästi ylitetty. Jopa 
komissio pystyy hyväksymään tämän kannan. Kuitenkin siitä, kuinka kunnianhimoisesti tähän 
uhkaan puututaan, voi olla hyvinkin eri mieltä komission tiedonannossa esitetyn kannan 
kanssa.

Tarvitaan kipeästi jäsenneltyä strategiaa, joka on edes kuudennessa ympäristöä koskevassa 
toimintaohjelmassa esitettyjen vaatimusten mukainen. Mitä tulee luonnonvarojen kestävään 
käyttöön, kohtaamme samantapaisia ongelmia kuin ilmastomuutoksen alalla. Voimme 
parantaa tilannetta, mutta mikäli aiomme tehdä niin, on toimittava äkkiä. Tässä asiassa 
löyhyydelle ei ole sijaa. On käynnistettävä kunnianhimoisia aloitteita ja varauduttava 
säätämään pakollisista toimista. Ongelmaa ei ratkaista puolinaisilla toimenpiteillä. Lyhyesti 
sanottuna planeetan kohtalo on meidän käsissämme.

Meidän on oltava valmiina osoittamaan poliittista tahtoa ja meillä on oltava rohkeutta ryhtyä 
toimiin, jotka koskevat seuraavia aloja: kulutus- ja tuotantomallit, vaihtoehtojen etsiminen, 
erilaisten elämäntapojen hyväksyminen, kehitysmaiden tukeminen, toimiminen kaikilla 
politiikanaloilla, myös maatalouden ja kalastuksen aloilla, ristiriitojen välttäminen EU:n eri 
yksiköiden välillä ja poliittisen ristiriidan välttäminen jäsenvaltioiden välillä.

Ratkaisuja voitaisiin etsiä seuraavista tekijöistä: kaikkien saatavilla oleva hyvä tietokanta, 
joka sisältää ennalta määrättyjä tietoja ja yksityiskohtaisia indikaattoreita, selkeät tavoitteet ja 
sitovat aikataulut ympäristövaikutusten vähentämiseksi, vaihtoehtoihin siirtymistä koskevat 
toimet ja suuntaviivat, luonnonvarojen tuottavuuden lisääminen (eli vähäisemmästä määrästä 
tuotetaan enemmän esimerkiksi uudelleenkäytön tai paremman teknologian avulla), tiettyihin 
ryhmiin kuuluvien luonnonvarojen käytön vähentäminen esimerkiksi ensisijaisia tavoitteita 
sisältävän luettelon avulla, luonnonvarojen käyttöön vaikuttaviin politiikan aloihin soveltuvan 
strategian määritteleminen, strategian ulottaminen koskemaan maatalous- ja 
kalastuspolitiikkaa, huomion kiinnittäminen käytettävien luonnonvarojen koko elinkaareen 
(alkaen niiden alkuperäisestä tilasta aina jätteiden hävittämiseen saakka), määrärahojen 
käyttäminen myönteisten ja kielteisten kannusteiden tarjoamiseen, kehitysmaiden auttaminen 
esimerkiksi jakamalla teknologiaa ja osaamista, aikaisempaa suurempi keskittyminen 
aurinko-, tuuli ja vesivoiman käyttämiseen luonnonvaroina, asianmukaisen tiedon ja 
aktiivisen roolin tarjoaminen kuluttajille ja tuottajille strategian määrittelyssä sekä sellaisen 
EU:n politiikan noudattaminen, jolla jäsenvaltiota kannustetaan esittämään 
kunnianhimoisempia ehdotuksia luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja jolla niiden 
tämänsuuntaisia pyrkimyksiä ei ainakaan vaikeuteta.

Oletus tai ennuste siitä, että luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi tehtävä työ ja 
vaihtoehtojen etsiminen ympäristön palauttamiseksi haittaisi talouskasvua, ei ole 
hyväksyttävä. Päinvastoin: uusien ekosysteemien ja ympäristöteknologioiden alan innovointi 
lisää mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla ja saattaa luoda uusia työpaikkoja. 
Luonnonvarojen kestävä käyttö edistää taloudellisten ja sosiaalisten järjestelmiemme vakautta 
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ja vaurautta. Viime kädessä se auttaa myös köyhyyden vähentämisessä, varsinkin pitkällä 
aikavälillä.

On syytä painottaa, että luonnonvarojen laadun ja määrän heikkeneminen koettelee erityisesti 
köyhää väestöä. Maaseudulla asuvan köyhän väestön elämä riippuu hyvin pitkälle 
luonnonvaroista eli vedestä ja käyttökelpoisesta maasta, luonnonvarojen monimuotoisuudesta, 
metsätaloustuotteista ja biomassasta sekä valmiudesta täyttää tarpeet metsästyksellä ja 
kalastuksella. Monilla köyhillä ihmisillä niin maaseudulla kuin kaupungeissakaan ei ole 
käytettävissä puhdasta vettä ja ilmaa, eikä heidän ulottuvillaan ole vedenpuhdistuslaitoksia tai 
luotettavia energialähteitä. Yli 90 prosenttia maaseutualueiden biologisesta 
monimuotoisuudesta säilyy metsissä, ja niiden avulla moni äärimmäisessä köyhyydessä elävä 
ihminen pysyy hengissä. Useimmissa maissa metsät ovat häviämässä. Vuosittain 5–6 
miljoonaa ihmistä, joista useimmat ovat lapsia, kuolevat veden avulla leviäviin tai veden ja 
ilman saastumisesta johtuviin sairauksiin.

Verouudistus voisi olla hyvä tapa määrittää politiikkaa ainakin siinä tapauksessa, että siihen 
sisältyisi siirtyminen vaurautta vahingoittavista veroista (työn, pääoman ja kulutuksen osalta) 
vaurautta edistäviin veroihin. On lisäksi valitettavaa, että tähän saakka verouudistusohjelmilla 
on aina pyritty vähentämään työvoimakustannuksia. Olisi kuitenkin pidettävä mielessä, että 
työvoiman tuottavuus on noussut 270 prosentilla viimeisen 40 vuoden aikana, kun energian 
tuottavuus on samassa ajassa noussut vain 20 prosentilla ja raaka-aineiden tuottavuus 
100 prosentilla. Tähän mennessä sovellettujen verouudistusohjelmien painopistettä on 
tarkistettava. Veroja ja tukia voidaan käyttää teknologisen innovaation edistämiseen.

Mitä komissio esittää tiedonannossaan? Se ei ehdota tavoitteita eikä päämääriä, eikä se edes 
anna kuvausta suunnasta, jota olisi seurattava. Toisin sanoen komissio ei noudata 
kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa esitettyjä vaatimuksia, minkä olisi 
pitänyt olla kestävän politiikan vähimmäisedellytyksenä. Tämän asiakirjan laatija harkitsi, 
että olisi laatinut lyhyen mietinnön, jossa komissiota kehotettaisiin perumaan tiedonantonsa ja 
laatimaan uuden asiakirjan. Kun otetaan huomioon nykyisen tiedonannon syntyhistoria eli 
että kyse on viiden vuoden työstä, jonka lopputulos on erittäin epätyydyttävä, ympäristön 
kannalta tai taloudellisesti tuskin kuitenkaan olisi ollut mielekästä pyytää tällaista. Olisi 
toivottavaa, että tässä mietinnössä esitetty lähestymistapa käynnistää oikeansuuntaista 
kehitystä, joka johtaa siihen, että EU:n ja yksittäisten jäsenvaltioiden politiikkaan sisällytetään 
käytännön toimia, tavoitteita ja aikatauluja. Niitä tarvitaan seuraavan viiden vuoden aikana, 
eikä vasta 20 vuoden odotuksen jälkeen.


