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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

kuudennen ympäristöä koskevan yhteisön toimintaohjelman väliarvioinnista
(2007/2204(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon kuudennesta ympäristöä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta 
22. heinäkuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o 1600/2002/EY1,

– ottaa huomioon 14. marraskuuta 2006 antamansa päätöslauselman meriympäristön 
suojelua ja säilyttämistä koskevasta teemakohtaisesta strategiasta2,

– ottaa huomioon 14. marraskuuta 2006 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön 
meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi)3,

– ottaa huomioon 25. huhtikuuta 2007 antamansa päätöslauselman luonnonvarojen 
kestävän käytön teemakohtaisesta strategiasta4,

– ottaa huomioon 26. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman kaupunkiympäristön 
teemakohtaisesta strategiasta5,

– ottaa huomioon 13. marraskuuta 2007 antamansa päätöslauselman maaperän suojelua 
koskevasta teemakohtaisesta strategiasta6,

– ottaa huomioon 14. marraskuuta 2007 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maaperän suojelun 
puitteista ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta7,

– ottaa huomioon 26. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman ilman pilaantumista 
koskevasta teemakohtaisesta strategiasta8,

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä 26. syyskuuta 2006 vahvistamansa kannan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi ilmanlaadusta ja sen 
parantamisesta Euroopassa9,

                                               
1 EYVL L 242, 10.9.2002, s. 1.
2 EUVL C 314 E, 21.12.2006, s. 131.
3 EUVL C 314 E, 21.12.2006, s. 86.
4 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0154.
5 EUVL C 306 E, 15.12.2006, s. 182.
6 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0504.
7 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0509.
8 EUVL C 306 E, 15.12.2006 s. 176.
9 EUVL C 306 E, 15.12.2006 s. 103.
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– ottaa huomioon 13. helmikuuta 2007 antamansa päätöslauselman jätteiden kierrätystä 
koskevasta teemakohtaisesta strategiasta1,

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä 13. helmikuuta 2007 vahvistamansa kannan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi jätteistä2,

– ottaa huomioon 23. lokakuuta 2007 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi torjunta-aineiden kestävää käyttöä 
koskevan yhteisön politiikan puitteista3,

– ottaa huomioon 24. lokakuuta 2007 antamansa päätöslauselman torjunta-aineiden 
kestävän käytön teemakohtaisesta strategiasta4,

– ottaa huomioon 23. lokakuuta 2007 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta5,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan, kansainvälisen kaupan 
valiokunnan, aluekehitysvaliokunnan ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokunnan lausunnot (A6-0000/2007),

A. ottaa huomioon, että Eurooppa ei vielä ole kestävän kehityksen tiellä,

B. ottaa huomioon, että puhdas ja terveellinen ympäristö on elintärkeä edellytys ihmisten 
hyvinvoinnille ja hyville sosiaalisille olosuhteille,

C. katsoo, että hyvin suunniteltu ympäristöpolitiikka voi edesauttaa myös muiden 
tavoitteiden saavuttamista, kuten kilpailukyvyn parantamista, talouskasvun elvyttämistä ja 
työpaikkojen luomisen tehostamista;

1. pitää valitettavana, että kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman väliarviointi on 
myöhästynyt kaksi vuotta ja pahoittelee, ettei Euroopan unioni yleisesti ottaen ole 
aikataulussa toimintaohjelmassa suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisessa, toisin kuin 
komissio omassa väliarvioinnissaan esittää; muistuttaa, että toisin kuin edeltäjänsä, kuudes 
ympäristötoimintaohjelma hyväksyttiin perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti 
yhteispäätösmenettelyssä; vaatii, että EU tekee kaiken voitavansa kuudennessa 
ympäristötoimintaohjelmassa sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi, koska 
epäonnistuminen tässä heikentäisi EU:n uskottavuutta muun muassa ympäristön tilasta 
huolestuneiden kansalaisten silmissä;

                                               
1 EUVL C 287 E, 29.11.2007, s. 168.
2 EUVL C 287 E, 29.11.2007, s. 136.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0444.
4 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0467.
5 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0445.



PR\696092FI.doc 5/10 PE398.365v01-00

FI

2. toteaa, että teemakohtaisten strategioiden käyttö uutena menettelyvälineenä on lisännyt 
valmistelevien lainsäädäntömenettelyjen merkitystä ja mahdollistanut sidosryhmien 
laajemman osallistumisen sekä strategisemman lähestymistavan EU:n 
lainsäädäntöpolitiikassa; pahoittelee kuitenkin, että teemakohtaiset strategiat ovat 
pidentäneet ympäristöpoliittisten prosessien kestoa viivästyttämällä konkreettisten 
poliittisten ehdotusten muotoilua ja niihin perustuvien toimien hyväksymistä;

3. pitää välttämättömänä, että kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman asemaa 
EU:n kestävän kehityksen strategian ympäristöulottuvuutena vahvistetaan;

Teemakohtaiset strategiat

4. katsoo, että EU on toiminut johdonmukaisesti kuudennessa ympäristötoimintaohjelmassa 
asetettujen ilmastodiplomatiatavoitteiden saavuttamiseksi; muistuttaa kuitenkin, että 
ilmastonmuutoksen pysäyttämistä koskevien tavoitteiden ja ensisijaisten toimien osalta 
kaikkia sitoumuksia ei ole onnistuttu täyttämään; on erityisen huolissaan liikenteen 
päästöjen kasvusta sekä niiden toimien hitaudesta, joilla on pyritty parantamaan 
energiatehokkuutta; muistuttaa komissiota kestävän liikennejärjestelmän määrällisiä 
ympäristötavoitteita koskevan tiedonannon julkaisemisesta; edellyttää, että jäsenvaltiot 
saavuttavat Kioton pöytäkirjan mukaiset kasvihuonekaasupäästöjä koskevat maakohtaiset 
vähennystavoitteet vuoteen 2012 mennessä;

5. pahoittelee, että tavoitetta biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseksi 
vuoteen 2010 mennessä ei todennäköisesti saavuteta ja, etteivät meriympäristön ja 
maaperän suojelemiseksi ehdotetut strategiat tuota vuoteen 2012 mennessä konkreettisia 
ympäristötuloksia; toteaa, että ponnisteluja on tehostettava biologisen monimuotoisuuden 
integroimiseksi muihin politiikan aloihin; kiinnittää huomiota Natura 2000 -ohjelman 
riittävän rahoituksen tarpeeseen;

6. katsoo, että kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista 
(REACH) ja Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta 18. joulukuuta 2006 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/20061 on kemikaalien osalta 
edistysaskel ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien riskien vähentämiseksi, vaikka asetus ei 
kaikilta osin vastaakaan kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa 
sovittuja tavoitteita; pitää valitettavana, että torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskeva 
teemakohtainen strategia on viivästynyt merkittävästi, ja että ilmanlaadun ja 
kaupunkiympäristön parantamiseksi sekä melun vähentämiseksi tehdyt toimenpiteet 
jäävät kauas ympäristöä koskevan toimintaohjelman tavoitteista; kehottaa komissiota 
esittämään tarkistetun kansallisia päästörajoja koskevan direktiivin mahdollisimman pian; 
katsoo, että on varmistettava ympäristömeludirektiivin täysimääräinen täytäntöönpano;

7. toteaa, että kuudenteen ympäristötoimintaohjelmaan sisältyvissä vesien suojelua 
koskevissa erityistavoitteissa ei ole merkittäviä puutteita;  kehottaa komissiota kuitenkin 
varmistamaan vesipuitedirektiivin täysimääräisen täytäntöönpanon ja arvioimaan 
uudelleen vesien suojelua koskevien EU:n sitoumusten integroinnin muihin 

                                               
1 EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 
1354/2007 (EUVL L 304, 22.11.2007, s. 1).
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politiikkoihin; vaatii lisäksi komissiota mahdollisimman pikaisesti esittämään ehdotuksen 
direktiiviksi fosforikuormituksen alentamisesta maanviljelyssä;

8. pitää valitettavana, että luonnonvaroja ja jätteitä koskevat teemakohtaiset strategiat ovat 
vesittäneet kuudennen ympäristötoimintaohjelman tavoitteet; pahoittelee, että Euroopan 
tasolla ei ole laadittu konkreettisia tavoitteita talouskasvun irrottamiseksi luonnonvarojen 
käytöstä; on yhtä mieltä siitä, että tarvitaan biojätteitä koskevia lisätoimia 
jätemaantäytöstä luopumiseen kannustamiseksi ja sen varmistamiseksi, että noudatetaan 
parhaita käsittelyvaihtoehtoja, kuten ilmastonmuutosta lieventäviä vaihtoehtoja;

Nykyisen lainsäädännön täytäntöönpano ja soveltaminen

9. muistuttaa, että nykyisen lainsäädännön täysimääräinen ja asianmukainen täytäntöönpano 
on ensisijaisen tärkeää, ja katsoo että sitovilla säädöksillä on edelleen keskeinen osuus 
ympäristöhaasteisiin vastaamisessa; pyytää siksi budjettivallan käyttäjiä varaamaan 
komissiolle, perussopimusten valvojalle, tarvittavat taloudelliset ja inhimilliset 
voimavarat, jotta voidaan varmistaa, että nykyisen lainsäädännön täytäntöönpanoa ja 
soveltamista valvotaan mahdollisimman tehokkaasti;

10. on kuitenkin huolestunut joidenkin tahojen ehdotuksista vähentää ja heikentää yhteisiä 
säädöksiä korvaamalla ne vapaaehtoisilla sopimuksilla tai muilla ei-sitovilla toimilla; 
toistaa siksi, että sääntelyn parantamisessa olisi keskityttävä yksiselitteisten sääntöjen ja 
normien laatimiseen, sovittuja tavoitteita koskevaan lainsäädäntöön sekä säädösten 
parempaan täytäntöönpanoon;

11. tukee komission ehdotuksia ympäristölainsäädännön soveltamisen tehostamisesta 
kansallisella tasolla parantamalla mahdollisuuksia oikeuskäsittelyyn ja 
yhdenmukaistamalla rikoslain käyttöä; toteaa, että rikoslakiin sisältyvät ennakoivat 
näkökohdat edesauttavat täytäntöönpanoa ja ympäristön suojelua;

Ympäristökannusteet ja ympäristölle haitallisten tukien uudistaminen

12. pitää myönteisenä komission vihreää kirjaa markkinapohjaisista ohjauskeinoista 
ympäristöä ja asiaan liittyviä toimintapoliittisia tarkoituksia varten; katsoo, että 
markkinapohjaisia ohjauskeinoja on - ottaen huomioon kaikkien tuotanto- ja 
jakelumenetelmien sekä kulutusmallien ympäristövaikutukset - käytettävä laajemmin;

13. panee kuitenkin merkille, että ympäristöverotuksen rooli on edelleen vaatimaton eikä 
näytä vahvistuvan;  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita panostamaan enemmän 
ympäristöverotuksen uudistamiseen, mukaan lukien asteittainen siirtyminen hyvinvointia 
ehkäisevästä verotuksesta (esim. työvoiman verotus) hyvinvointia edistävään verotukseen 
(esim. ympäristöä vahingoittavan toiminnan, kuten luonnonvarojen käytön tai 
saastuttamisen verotus); huomauttaa, että vaikka verotusta koskevissa kysymyksissä 
vaaditaan yksimielisyyttä, perussopimuksiin sisältyy tehostetun yhteistyön mahdollisuus, 
ja kiinnittää huomiota avoimen koordinointimenettelyn olemassaoloon;

14. panee merkille ympäristölle haitallisten tukien poistamiseen annetun sysäyksen; 
pahoittelee kuitenkin sitä, että lähitulevaisuudessa ei ole odotettavissa konkreettisia 
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toimia ympäristölle haitallisten tukien uudistamiseksi;

Ympäristöpolitiikan integrointi, kansainvälinen yhteistyö ja innovaatiokannusteet

15. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita edistämään voimakkaammin ja johdonmukaisemmin 
ympäristöpolitiikan integrointia kaikkiin EU:n politiikkoihin; pahoittelee sekä ympäristöä 
koskevissa oikeudellisissa kehyksissä ja uuden lainsäädännön valmistelussa että 
sellaisessa lainsäädännössä, jolla on muita ensisijaisia tavoitteita kuin ympäristön suojelu, 
esiintyvää integraation puutetta;

16. katsoo, että konkreettisten tavoitteiden saavuttamiseksi ympäristönäkökohtien 
integroimisessa muihin talouden aloihin on laadittava sitovia alakohtaisia tavoitteita ja 
aikatauluja;

17. kiittää komissiota sen vahvasta sitoutumisesta ympäristöpolitiikan kansainvälisen 
ulottuvuuden vahvistamiseen; katsoo, että on välttämätöntä varmistaa ympäristöpolitiikan 
integrointi kaikkiin EU:n ulkoisiin toimiin ja parantaa kansainvälistä ympäristöhallintoa; 
kannustaa EU:ta edelleen edistämään kunnianhimoisia ympäristöpolitiikkoja -
vaatimuksia;

18. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään pragmaattisempaa ja horisontaalisempaa 
innovaatioiden ja uuden teknologian hyödyntämistä kaikissa EU:hun liittyvissä 
politiikoissa, niin että näillä aloilla on keskeinen osuus ympäristönsuojelun 
tehostamisessa; korostaa, että on viipymättä otettava käyttöön EU:n "Top Runner" -
menettely, toisin sanoen kunnianhimoisempi ja tuotanto- ja kulutustottumusten jatkuvaan 
parantamiseen tarkoitettu menettely, jolla varmistetaan, että kaikki EU:n markkinoiden 
tuotteet vastedes suunnitellaan ja valmistetaan kestävän kehityksen kriteerien mukaisesti 
ja että niitä myös käytetään näiden kriteerien mukaisesti;

19. kannustaa EU:ta vahvistamaan ympäristönäkökohdat huomioon ottavat julkisia 
hankintoja koskevat säännöt, innovaation sekä kestävien kulutus- ja tuotantomallien 
edistämiseksi;

Tien tasoittaminen kulutus- ja tuotantomallien muuttamiselle

20. huomauttaa, että hyvinvoinnin mittaamiseen tarvitaan uusia, ekologisten palvelujen 
todelliseen arvoon perustuvia menettelyjä; katsoo, että koska BKT ei yksinään voi 
kuvastaa nykyaikaisen yhteiskunnan koko kirjoa ja kaikkia tarpeita, se ei enää ole 
tarkoituksenmukainen tapa mitata hyvinvointia ja kehitystä; kannustaa EU:ta edelleen 
kehittämään ja poliittisesti käyttämään uutta indikaattoria, jolla integroidaan taloudellisen 
edistymisen kielteiset vaikutukset ympäristöön ja terveyteen ja edistetään pyrkimyksiä 
irrottaa talouskasvu ympäristöön kohdistuvista paineista; katsoo, että tämän uuden 
indikaattorin olisi edistettävä integroidun yhteiskunnan kehittämistä ja annettava sysäys 
ympäristönäkökohtien paremmalle integroimiselle muihin politiikkoihin;

21. katsoo, että Euroopan unionilla olisi oltava johtava asema sellaisten poliittisten 
vaihtoehtojen kehittämisessä, jotka tasoittavat tietä kulutus- ja tuotantomallien 
radikaaleille muutoksille;
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22. katsoo, että asianmukaisen tiedon antamista kuluttajille olisi pidettävä ensisijaisena 
tavoitteena; tukee voimakkaasti selkeän ja kattavan merkintäjärjestelmän kehittämistä, 
koska se auttaisi suuresti kuluttajia "tekemään oikeita valintoja";

23. vaatii, että komissio tai ulkopuolinen, omissa nimissään toimiva laitos arvioi kuudennen 
ympäristöä koskevan toimintaohjelman tulokset, ennen kuin laaditaan lopullinen 
seitsemättä ympäristötoimintaohjelmaa koskeva ehdotus;

o
o o

24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Kuudennen ympäristöä koskevan yhteisön toimintaohjelman väliarviointi

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta teetti arvioinnin siitä, kuinka hyvin Euroopan 
unioni on täyttänyt vuonna 2002 hyväksytyn ja vuoteen 2012 ulottuvan kuudennen 
ympäristötoimintaohjelman sitoumukset tähän mennessä. Tämän selvityksen perusteella 
ympäristötoimintaohjelman toteutus on paljon tai erittäin paljon myöhässä useiden 
ensisijaisten tavoitteiden osalta. Tähän mennessä toteutettujen toimien valossa näyttääkin 
siltä, ettei kuudennen ympäristötoimintaohjelman mukaisia ympäristöalan ensisijaisia 
tavoitteita saavuteta vuoteen 2012 mennessä. Arviointi ei siten tue komission omassa 
väliarvioinnissaan esittämää väitettä, jonka mukaan EU on yleisesti ottaen aikataulussa 
toimintaohjemassa suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisessa.

Kuudennen ympäristötoimintaohjelman hyväksymisen yhteydessä käytiin voimakasta 
keskustelua siitä, miten unionin laajuiset tavoitteet kunkin ensisijaisen toimen alueella olisi 
esitettävä. Parlamentin esittelijä olisi halunnut sisällyttää tekstiin selkeämpiä määrällisiä ja 
laadullisia tavoitteita sekä aikatauluja. Komissio ei tukenut selkeiden tavoitteiden ja 
aikataulujen asettamista. Sen mukaan nämä vaatimukset huomioitaisiin ohjelman perusteella 
vahvistettavissa teemakohtaisissa strategioissa. Valitettavasti teemakohtaiset strategiat ovat 
kuitenkin tuottaneet pettymyksen; niissä on hyvin vähän konkreettisia tavoitteita ja silloinkin 
kun niitä on, niillä ei saavuteta kuudennessa ympäristötoimintaohjelmassa asetettuja 
tavoitteita. Esimerkkinä mainittakoon vielä keskeneräinen ilmanlaatudirektiivi.

Parlamentin tilaaman arvioinnin mukaan voi lähes yksiselitteisesti tehdä sen johtopäätöksen, 
että komission valinta esittää konkreettiset ehdotukset teemakohtaisten strategioiden kautta ei 
pääosin ole tuottanut toivottua tulosta. Vaikka niiden voidaan katsoa parantaneen 
sidosryhmien osallisuutta ja kehittäneen ympäristöpolitiikan strategista ulottuvuutta, ne ovat 
samanaikaisesti pidentäneet ympäristölainsäädäntöprosessia viivyttämällä konkreettisten 
lainsäädäntöehdotusten valmistelua ja hyväksymistä. Eniten edistystä onkin tapahtunut 
ympäristötoimintaohjelman niillä osa-alueilla, joita varten ei laadittu erillistä teemakohtaista 
strategiaa. Esimerkiksi ilmastoa koskevien kansainvälisten sitoumuksien osalta EU:n voidaan 
katsoa onnistuneen toimissaan tähän mennessä.

Kuudennessa ympäristötoimintaohjelmassa kannustetaan huomattavia kielteisiä 
ympäristövaikutuksia omaavien tukijärjestelmien muuttamiseen ja kestävien 
tuotantomenetelmien ja kulutusmallien edistämiseen fiskaalisten keinojen avulla. 
Valitettavasti näillä aloilla on tapahtunut vain vähän edistystä, vaikka markkinapohjaisten 
ohjauskeinojen tehokkaammalla hyödyntämisellä olisi suuri vaikutus kuudennen 
ympäristötoimintaohjelman tavoitteisiin pääsemiseksi. Niin ikään on jatkettava 
ympäristölainsäädännössä olevien aukkojen täyttämistä uusilla lainsäädäntöehdotuksilla ja 
taattava asianmukaiset voimavarat sen varmistamiseen, että yhteisön ympäristölainsäädäntö 
toimeenpannaan asianmukaisesti jokaisessa unionin jäsenvaltiossa.
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Lopuksi on syytä muistuttaa siitä tosiasiasta, että toisin kun edeltäjänsä, kuudes 
ympäristötoimintaohjelma hyväksyttiin perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti 
yhteispäästömenettelyssä. Siten on entistä tärkeämpää, että EU tekee kaiken voitavansa 
kuudennessa ympäristötoimintaohjelmassa sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Epäonnistuminen tässä heikentäisi unionin uskottavuutta muun muassa ympäristön tilan 
huonontumisesta huolestuneiden kansalaisten silmissä.
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