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• Sitovat tavoitteet vuodelle 2030 materiaalien käytön ja kulutuksen aiheuttaman jalanjäljen
pienentämiseksi

• Ekosuunnitteludirektiiviä laajennettava kattamaan myös muut kuin energiaan liittyvät tuotteet

• Vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa vain kiertotalouden mallia
noudattamalla
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Euroopan parlamentti hyväksyi kattavat suositukset hiilineutraalin, kestävän ja
myrkyttömän kiertotalouden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä.
 
Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman äänin 574 puolesta, 22 vastaan ja 95 tyhjää.
Päätöslauselma on vastaus komission kiertotalouden toimintasuunnitelmaan.
 
Parlamentti vaatii päätöslauselmassaan sitovia tavoitteita vuodelle 2030 materiaalien käytön ja
kulutuksen aiheuttaman jalanjäljen pienentämiseksi.  Tämän pitäisi  koskea jokaisen EU:n
markkinoilla olevan tuoteryhmän koko elinkaarta. Lisäksi mepit vaativat komissiota ehdottamaan
tuotekohtaisia ja/tai alakohtaisia tavoitteita kierrätetyille materiaaleille.
 
Parlamentti  kehottaa  komissiota  esittämään  uutta  lainsäädäntöä  vuoden  2021  aikana  ja
laajentamaan ekosuunnitteludirektiiviä koskemaan myös muita kuin energiaan liittyviä tuotteita.
Tuotekohtaisten standardien avulla voitaisiin varmistaa, että EU:n markkinoille saatetut tuotteet
ovat kestäviä, uudelleenkäytettäviä, helposti korjattavia, myrkyttömiä ja kierrätettäviä. Lisäksi
tuotteiden pitäisi olla sekä resurssi- että energiatehokkaita ja sisältää kierrätettyjä materiaaleja.
Muut keskeiset ehdotukset on listattu täällä.
 
Useat  parlamentin  jäsenet  korostivat  täysistuntokeskustelussa,  että  vihreän  kehityksen
ohjelman tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista vain, jos EU siirtyy kiertotalouden malliin.
Siirtymä kiertotalouteen  luo  uusia  työpaikkoja  ja  liike-elämän mahdollisuuksia.  Nykyinen
jätelainsäädäntö on pantava täytäntöön kattavasti. Tämän lisäksi tarvitaan lisätoimenpiteitä
tärkeimmille  aloille  ja  tuotteille,  kuten  tekstiileille,  muoville,  pakkausmateriaaleille  ja
elektroniikalle.  Katso  keskustelun  tallenne  täällä.
 
Taustatietoa
 
Maaliskuussa 2020 komissio hyväksyi uuden kiertotalouden toimintasuunnitelman puhtaamman
ja  ki lpai lukykyisemmän  Euroopan  puolesta.  Aiheesta  keskustelt i in  parlamentin
ympäristövaliokunnassa  lokakuussa  2020.  Valiokunta  hyväksyi  mietintönsä  27.1.2021.
 
Jopa  80  %  tuotteiden  ympäristövaikutuksista  määritetään  niiden  suunnitteluvaiheessa.
Materiaalien maailmanlaajuisen kulutuksen odotetaan kaksinkertaistuvan seuraavien 40 vuoden
aikana,  kun  taas  vuosittain  syntyvän  jätteen  ennustetaan  kasvavan  70  % vuoteen  2050
mennessä. Puolet kasvihuonepäästöistä ja yli 90 % luonnon monimuotoisuuden häviämisestä
johtuu luonnonvarojen käytöstä ja käsittelystä.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM%3A2020%3A98%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0125
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20210122IPR96214/meps-call-for-binding-2030-targets-for-materials-use-and-consumption-footprint
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=534d56a7-c10f-7de1-fb8c-463517ea506e&date=20210208
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM%3A2020%3A98%3AFIN
https://multimedia.europarl.europa.eu/fi/committee-on-environment-public-health-and-food-safety_20201015-1130-COMMITTEE-ENVI_vd
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Lisätietoa
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Hyväksytty päätöslauselma, saatavilla pian (10.2.2021)

Videotallenne täysistuntokeskustelusta (8.2.2021)
Tiedote valiokunnan mietinnön hyväksynnästä (27.1.2021, englanniksi)

Mietinnön esittelijän Jan Huiteman (Renew Europe, Alankomaat) videolausunto (27.1.2021)

EP News: How the EU wants to achieve a circular economy by 2050

EP:n tutkimuspalvelut: New circular economy action plan
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http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/texts-adopted.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=534d56a7-c10f-7de1-fb8c-463517ea506e&date=20210208#
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=534d56a7-c10f-7de1-fb8c-463517ea506e&date=20210208#
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=534d56a7-c10f-7de1-fb8c-463517ea506e&date=20210208#
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=534d56a7-c10f-7de1-fb8c-463517ea506e&date=20210208#
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210122IPR96214/meps-call-for-binding-2030-targets-for-materials-use-and-consumption-footprint
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210122IPR96214/meps-call-for-binding-2030-targets-for-materials-use-and-consumption-footprint
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/circular-economy-statement-by-jan-huitema-re-nl-rapporteur_I201460-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/circular-economy-statement-by-jan-huitema-re-nl-rapporteur_I201460-V_v
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/circular-economy/20210128STO96607/how-the-eu-wants-to-achieve-a-circular-economy-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)679066
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)679066
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)679066
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)679066
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)679066
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2077(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2077(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/circular-economy_17610_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/circular-economy_17610_pk
https://twitter.com/EP_Environment
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