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Esipuhe – ensimmäinen varapuheenjohtaja Timmermans ja
puheenjohtaja Katainen
Me eurooppalaiset voimme olla ylpeitä saavutuksistamme. Yhdentymisellä ja tiiviillä
yhteistyöllä olemme onnistuneet luomaan ennennäkemätöntä vaurautta, korkeat
sosiaalinormit ja valtavat mahdollisuudet kansalaisillemme. Olemme kirjanneet yhteiset
periaatteemme ja arvomme eli demokratian, ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaatteen
perussopimuksiin ja rakentaneet yhtenäisen ja vapaan Euroopan unionin.
Tähän on päästy, koska eurooppalaiset asettavat riman korkealle. Syvään juurtunut
demokratian kulttuurimme kannustaa kiihkeään keskusteluun, mikä onkin paikallaan,
koska nyt ei todellakaan ole aika levätä laakereillaan ja antaa historian kirjoittaa itse
itsensä. Meidän on lakkaamatta parannettava kaikkien eurooppalaisten elintasoa,
suojeltava ja puolustettavia kansalaisia, annettava heille mahdollisuus vaikuttaa asioihin ja
torjuttava kaikenlaisia turvallisuusuhkia terrorismista ilmastonmuutokseen.
Maailma on murrostilassa ja me itse keskellä neljättä teollista vallankumousta. Kaikki
muuttuu, ja muutos koskee kaikkia. Asian kieltäminen olisi järjenvastaista. Kysymys
kuuluukin, alistummeko muutoksen uhreiksi vai hyväksymmekö sen ja pyrimme
vaikuttamaan siihen. Euroopalla on haasteita, joihin on tartuttava kiireesti: ympäristön
tilan heikkeneminen ja ilmastonmuutos, väestörakenteen muutos, muuttoliike,
eriarvoisuus ja julkiseen talouteen kohdistuvat paineet. Kansalaiset ovat huolissaan
omasta ja lastensa tulevaisuudesta. Ekologinen velkamme kasvaa koko ajan ja vaikuttaa
kaikkeen. Jos emme tehosta toimintaamme nyt, velka lankeaa tulevien sukupolvien
maksettavaksi – korkealla korolla.
Euroopan unionin tehtävänä on palvella eurooppalaisia, ei toisin päin. Euroopan unionin
on autettava ihmisiä pyrkimään henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa ja vastattava heidän
huolenaiheisiinsa nopeasti ja tuloksellisesti. Ensimmäiseksi sen on laadittava
tilanneanalyysi ja tunnustettava vallitseva tilanne ja tosiseikat. Ideaalitilanteessa tosiseikat
inspiroisivat meitä toimimaan sen sijaan, että ne aiheuttavat meissä huolta ja pelkoa.
Huolenaiheista monet liittyvät sellaisiin haasteisiin, jotka eivät tunne rajoja ja jotka
uhkaavat työpaikkojamme, vaurauttamme, elintasoamme, vapauttamme ja terveyttämme.
Yksikään valtio tai kansa ei voi selviytyä näistä haasteista kunnialla yksin. Toimenpiteitä
on toteutettava Euroopan unionin tasolla, koska yhtenäisenä ja päättäväisenä esiintyvä EU
on maailman luokan toimija. Euroopan tason toiminta on toivottavaa, mutta se ei
kuitenkaan riitä: tosiasiassa tarvitsemme maailmanlaajuisen ohjelman. Sellainen on
tarkoituksenmukaisinta rakentaa niiden 17 kestävän kehityksen tavoitteen ympärille, jotka
193 valtiota, mukaan lukien EU ja sen jäsenvaltiot, ovat allekirjoittaneet. Kyseiset
tavoitteet viitoittavat tietä toimille, joiden avulla voimme voittaa nykyiset haasteet ja
parantaa elinympäristöämme, talouttamme ja arkeamme.
Kestävä kehitys on monimutkainen kysymys, mutta sen perusajatus on yksinkertainen:
varmistetaan, että talouskasvun avulla voidaan ylläpitää järjestelmää, joka tuottaa
oikeudenmukaisia tuloksia koko ihmiskunnalle, ja että ihmiset eivät kuluta maapallon
resursseja loppuun. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on nykyaikaistettava taloutemme
kestävien
kulutusja
tuotantotapojen
mahdollistamiseksi,
korjattava
elintarvikejärjestelmässämme vallitsevat epätasapainot ja parannettava liikkuvuuden,

2

energian tuotanto- ja kulutustapojen ja rakentamistapojen kestävyyttä. Tätä varten on
valjastettava kaikki tieteenalat, rahoitus, verotus ja hallintotapa palvelemaan kestävän
kehityksen tavoitteita.
Vastakkain eivät ole politiikan vasen ja oikea laita, vaan valinta on tehtävä oikean ja
väärän välillä. Onneksi Euroopan unionilla on vahvan kilpailuetunsa ansiosta tähän hyvät
lähtökohdat. Eurooppa on ottanut käyttöön maailman tiukimpiin kuuluvia
ympäristönormeja, harjoittanut kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja johtanut Pariisin
ilmastosopimusneuvotteluja esimerkillään. Ulkopolitiikkansa sekä avoimen ja sääntöihin
perustuvan kauppajärjestelmänsä välityksellä Euroopan unioni on myös vienyt kestäviä
käytäntöjä kolmansiin maihin.
Euroopan unioni perustuu ajatukselle, jonka mukaan ”maailmanrauha voidaan turvata
vain luovin ponnisteluin, joilla pystytään vastaamaan rauhaan kohdistuviin uhkiin”, kuten
Robert Schuman asian kaunopuheisesti ilmaisi lähes 70 vuotta sitten. Tänä päivänä
toteamusta voisi täydentää lisäämällä maailmanrauhan perään sanat ”kansojemme
hyvinvointi ja eloonjäänti”.
Kestävän kehityksen agendan peruslähtökohta on myönteinen: sillä parannetaan
elämänlaatua. Euroopalla on kaikki valmiudet tarttua suuriinkin haasteisiin. Yhdessä me
pystymme siihen. Siihen tarvitaan kaikkien sitoutumista ja poliittista tahtoa. Siinä missä
muut perääntyvät, Euroopan on nyt mentävä eteenpäin, parannettava kilpailukykyään,
investoitava kestävään kasvuun ja näytettävä koko muulle maailmalle mallia.
Ei riitä, että meillä on visio, meidän on myös sovittava käytännön toimista sen
toteuttamiseksi. Tämä pohdinta-asiakirja on panoksemme näistä asioista käytävään
keskusteluun.
Se ei olisi valmistunut ilman eurooppalaisten sidosryhmien arvokasta panosta.
Keskusteluun osallistuu kansalaisyhteiskunnan, yksityissektorin ja tiedeyhteisön edustajia.
Euroopan komissio perusti vuonna 2017 kestävän kehityksen tavoitteisiin keskittyvän
korkean tason sidosryhmäfoorumin. Se on onnistunut tavoitteessaan koota eri aloja
yhdistäviä ideoita.
Tässä pohdinta-asiakirjassa esiin nostettujen kysymysten tarkoituksena on ruokkia
kansalaisten, sidosryhmien, hallitusten ja instituutioiden keskuudessa lähikuukausina
käytävää keskustelua, joka puolestaan tukee Euroopan tulevaisuudesta käytävää laajempaa
keskustelua, Euroopan unionin strategista ohjelmaa (2019–2024) ja seuraavan komission
painopisteiden määrittelyä.

1 Kestävällä kehityksellä parempaa toimeentuloa: Euroopan
kilpailuedut
Syyskuussa 2015 järjestetyssä YK:n yleiskokouksessa kaikki YK:n jäsenmaat sitoutuivat
kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmaan ja sen sisältämiin 17:ään kestävän
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kehityksen tavoitteeseen. Näin ne sopivat ”tehtävälistasta” ihmisten ja maapallon hyväksi. 1
Maailman johtajat sitoutuivat lopettamaan köyhyyden, suojelemaan maapalloa ja
varmistamaan, että kaikki ihmiset voivat elää rauhassa ja vauraudessa. Kestävän kehityksen
tavoitteet ja Pariisin ilmastosopimus muodostavat yhdessä etenemissuunnitelman paremman
maailman luomiseksi sekä yleiset puitteet kansainväliselle yhteistyölle, jolla edistetään
kestävää kehitystä ja sen taloudellista, sosiaalista sekä ympäristöön ja hallintoon liittyvää
ulottuvuutta. EU oli yksi YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman
johtavista taustavoimista, ja se on sitoutunut sen täytäntöönpanoon täysipainoisesti.
Kestävä kehitys on erottamaton osa Eurooppa-hanketta. Sillä tarkoitetaan kehitystä, joka
vastaa nykypolvien tarpeisiin vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää
omansa. Euroopan yhdentyminen ja EU:n politiikat ovat auttaneet selviytymään sodan
jälkeisestä köyhyydestä ja nälänhädästä ja luomaan vapauden ja demokratian alueen, jolla
eurooppalaiset ovat saavuttaneet ennennäkemättömän vaurauden ja hyvinvoinnin tason.
EU on aina pyrkinyt edistämään demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen perustuvia
yhteiskuntia ja lisäämään niiden osallistavuutta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
2 artiklan hengessä.2 Maailmanlaajuisessa vertailussa EU:n sosiaali- ja terveysnormit ovat
tiukimmasta päästä, ja elinajanodote on Euroopassa korkeampi kuin missään muualla.
Euroopan sosiaalinen markkinatalous on luonut vaurautta ja tarjonnut turvaa tehokkaiden
hyvinvointijärjestelmien ansiosta. Huomattavat investoinnit tutkimukseen ja innovointiin ovat
tuottaneet uusia teknologioita ja tuotantomalleja, jotka tukevat resurssien kestävämpää
käyttöä ja digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa. Terve talousarvio ja nykyaikainen talous
ovat avainasemassa. Finanssipolitiikan tervehdyttäminen ja rakenneuudistukset ovat auttaneet
vähentämään velkaantuneisuutta ja luomaan uusia työpaikkoja. Työllisyysaste 20–64vuotiaiden keskuudessa nousi vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä EU:n ennätyslukemiin
eli 73,5 prosenttiin. Tämä on lisännyt tuottavuutta ja kasvua Euroopassa. EU:n jäsenvaltioiden
ja alueiden välillä on edelleen taloudellisia, sosiaalisia ja alueellisia eroja3, mutta EU:n
koheesiopolitiikan tukemana kasvua on tapahtunut kaikkialla ja erot ovat kaventuneet
(ylöspäin tapahtuva lähentyminen). EU:lla on myös maailman tiukimpiin kuuluvat sosiaali- ja
ympäristönormit, se harjoittaa erittäin kunnianhimoista politiikkaa ihmisten terveyden
suojelemiseksi, ja siitä on tullut ilmastonmuutoksen torjunnan johtohahmo. EU:n jäsenvaltiot
ovat saavuttaneet merkittävää edistystä monilla YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman aloilla,
minkä johdosta EU on yksi maailman parhaita paikkoja elää, ellei paras.

1

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon New Yorkissa 25.9.2015 järjestetyssä huippukokouksessa, jossa hyväksyttiin vuoden 2015
jälkeistä
aikaa
koskeva
kehityspoliittinen
ohjelma.
Saatavilla
osoitteessa
https://www.un.org/press/en/2015/sgsm17111.doc.htm
2
EUVL C 202, 7.6.2016.
3
Minun alueeni, minun Eurooppani, meidän tulevaisuutemme: Seitsemäs taloudellista, sosiaalista ja alueellista
yhteenkuuluvuutta käsittelevä kertomus, 2017.
Saatavilla osoitteessa https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr.pdf.
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Suurin osa vastaajista on tyytyväisiä perheelämäänsä, ammattiinsa, elämäänsä asuinmaassaan
ja elämäänsä EU:ssa:

Eurobarometri-tutkimus Euroopan tulevaisuudesta 2017

EU on yksi maailman parhaista paikoista elää
 EU-27:n jäsenvaltioista yhdeksän sijoittuu 20:n maailman onnellisimman maan joukkoon;
listan ykkösenä on Suomi.4
 Yleinen tyytyväisyys elämään on EU:n kansalaisten subjektiivisen hyvinvoinnin
perusteella 70 prosentin tasolla.5
 EU-27:n jäsenvaltioista yksitoista sijoittuu 20:n maailman edistyksellisimmän maan
joukkoon Euroopan nuorisofoorumin kehittämällä nuorten elämänlaatuindeksillä6
mitattuna. Kyseinen ei-taloudellinen indeksi on yksi ensimmäisiä välineitä, joiden avulla
pyritään saamaan kattava kuva siitä, millaista nuorten elämä on tänä päivänä.

61 % vastaajista pitää EU:ta
vakauden tyyssijana levottomassa
maailmassa, ja luottamus EU:n
tulevaisuuteen on kasvussa.
Eurobarometri-tutkimus 2018

4

John F. Helliwell, Richard Layard ja Jeffrey D. Sachs, World Happiness Report 2018.
Eurostatin elämänlaatuindikaattorit. Saatavilla osoitteessa https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Quality_of_life_indicators
6
Euroopan nuorisofoorumi, nuorten elämänlaatuindeksi 2017. Saatavilla osoitteessa https://www.youthforum.org/youthprogress-index.
5
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EU:n jäsenvaltiot kuuluvat kestävän kehityksen
tavoitteissa maailman parhaiten suoriutuneiden
maiden joukkoon
Jäsenvaltioista 7 on 10 parhaiten
suoriutuneen maan joukossa
maailmanlaajuisella kestävän kehityksen
indeksillä mitattuna, ja kaikki 27 ovat 50
parhaiten suoriutuneen maan joukossa (yht.
156 maasta):
EU-27on suoriutunut keskimäärin
parhaiten tavoitteessa nro 1 (Poistetaan
köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta).

EU-27 sijoittuu keskimäärin toiseksi
parhaiten tavoitteessa nro 3 (Taataan
terveellinen elämä ja hyvinvointi
kaikenikäisille).
EU-27 sijoittuu keskimäärin huonoimmin
tavoitteessa nro 12 (Varmistetaan kulutus- ja
tuotantotapojen kestävyys) ja tavoitteessa nro
14 (Säilytetään meret ja merten tarjoamat
luonnonvarat sekä edistetään niiden kestävää
käyttöä).

Jäsenvaltioiden välillä ja sisällä on
huomattavia eroja tavoitteen nro 10
toteutumisen osalta (Vähennetään
eriarvoisuutta maiden sisällä ja välillä).

Viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana EU
on edistynyt hyvin lähes kaikissa kestävän
kehityksen tavoitteissa.

Kohtuullinen
loitontuminen

Kohtuullinen
edistyminen

Merkittävä
edistyminen

Lähde: Kestävän kehityksen indeksi; Eurostat, Sustainable
development in the European Union 2018 edition.

Mikään osa-alue ei ole kuitenkaan koskaan täysin valmis tai pysyvästi ratkaistu. Demokratiaa,
taloutta ja luonnonympäristöä on tuettava jatkuvasti, jotta voimme tehdä saavutuksistamme
pysyviä, selviytyä talous- ja finanssikriisin kielteisistä vaikutuksista, kehittää terveyttä,
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sosiaaliturvaa ja hyvinvointia ympäristön tilaa
eriarvoisuudet ja tarttua rajatylittäviin haasteisiin.

heikentämättä,

poistaa

sosiaaliset

Olemme keskellä neljättä teollista vallankumousta, ja muutokset vaikuttavat kaikkiin.
Kysymys kuuluukin: kykenemmekö johtamaan ja ohjaamaan tilanteen edellyttämiä toimia
arvojemme ja etujemme mukaisesti? EU:lla ja sen jäsenvaltioilla on merkittäviä kilpailuetuja,
joiden ansiosta voimme tarttua ohjiin ja nykyaikaistaa taloutemme, turvata
luonnonympäristömme ja parantaa kaikkien eurooppalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Tämä
kaikki edellyttää pyrkimistä kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä investoimista taitoihin,
innovaatioihin ja uuteen teknologiaan, joiden avulla talouksistamme ja yhteiskunnistamme
saadaan kestäviä.
Meidän on pohdittava, miten voimme kehittää tuotanto- ja kulutustapojamme. Toimiin on
ryhdyttävä nyt, jotta voimme pysäyttää maapallon lämpenemisen sekä ekosysteemien ja
luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen, koska nämä ilmiöt ovat uhka hyvinvoinnillemme,
kestävälle kasvulle ja ylipäänsä elämälle maapallolla. Me pystymme siihen, mutta aika on
käymässä vähiin. Saavutetusta edistyksestä huolimatta eriarvoisuudet ja alueelliset erot ovat
edelleen yleisiä. Niihin on puututtava oikeudenmukaisuuden nimissä, mutta myös sosiaalisen
yhteenkuuluvuuden sekä sosiaalisen ja poliittisen vakauden turvaamiseksi EU:n
jäsenvaltioissa ja niiden välillä.
Monenvälinen maailmanjärjestys, joka nauttii kunnioitusta, toimii tehokkaasti ja perustuu
sääntöihin, on paras keino torjua anarkiaa nykymaailmassa, josta ei puutu ydinaseita, jossa
ääriajattelu leviää ja jonka resurssit ovat rajalliset Kansallismielisesti värittynyt ”oma maa
ensin” -tyyppinen ajattelu on yleistymässä, mikä voi johtaa kahnauksiin ja konflikteihin.
Useat maat ovat alkaneet sanoutua irti ihmisten hyvinvointiin, turvallisuuteen,
ympäristönsuojeluun ja ilmastotoimiin liittyvistä kansainvälisistä sitoumuksistaan, mikä on
omiaan vaarantamaan sääntöihin perustuvan järjestyksen.
Kestävän kehityksen tavoitteet eivät ole itsetarkoitus, vaan toimivat kompassina ja karttana
lopullisen päämäärän saavuttamiseksi. Ne tarjoavat välttämättömän pitkän aikavälin
perspektiivin vaalikausien ja nopeita tuloksia tuottavien lyhytnäköisten ratkaisujen sijaan. Ne
auttavat meitä säilyttämään vakaat demokratiat, rakentamaan nykyaikaiset ja dynaamiset
taloudet ja tekemään maailmasta paremman nostamalla elintasoa, vähentämällä eriarvoisuutta
ja varmistamalla, että ketään ei unohdeta. Ja tekemään tämän kaiken maapallon kantokykyä
aidosti kunnioittaen ja turvaten sen säilymisen tuleville sukupolville.

Kestävän kehityksen tavoitteet
1. Köyhyyden poistaminen
2. Nälän poistaminen
3. Terveyttä ja hyvinvointia
4. Laadukas koulutus
5. Sukupuolten tasa-arvo
6. Puhdas vesi ja sanitaatio
7. Edullinen ja puhdas energia
8. Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu
9. Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri
10. Eriarvoisuuden vähentäminen
11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt
12. Vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto
13. Ilmastotoimet
14. Vedenalainen elämä
15. Maanpäällinen elämä
16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja vahvat
instituutiot
17. Kumppanuus tavoitteiden
saavuttamiseksi

Lähde: Yhdistyneet kansakunnat.
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Junckerin komissio on toimikautensa alusta asti pyrkinyt viemään kestävän kehityksen osaksi
kaikkea toimintaansa7 ja luonut jo perustan seuraavan sukupolven politiikoille, joilla pyritään
turvaamaan kestävä kehitys. Esimerkkejä tällaisista valmistelutoimista ovat Euroopan
sosiaalisten oikeuksien pilari, uusi kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus,
arvoihin perustuva ”Kaikkien kauppa” -strategia, sukupuolten tasa-arvon edistämiseen
tähtäävä strateginen toimintaohjelma, eurooppalainen koulutusalue, kiertotalouspaketti,
”Eurooppa liikkeellä” -paketti, energiaunioni, sinisen kasvun strategia, biotalousstrategia,
Euroopan investointiohjelma, kestävän rahoituksen toimintasuunnitelma, EU:n
kaupunkiagenda ja luontoa koskeva toimintasuunnitelma.
Junckerin komissio on myös ehdottanut, että EU:n rahoituksen kestävyyttä parannetaan
lujittamalla sen ja oikeusvaltioperiaatteen välistä kytköstä sekä sopimalla
kunnianhimoisemmasta tavoitteesta, jonka mukaan ilmastomenoihin käytetään 25 prosenttia
EU:n tulevasta talousarviosta.
Junckerin komissio esitti hiljattain eurooppalaisen vision kukoistavasta, nykyaikaisesta,
kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta vuoteen 2050 mennessä. 8 Sillä
valmistellaan Euroopan talouden rakenteellista muutosta sekä edistetään kestävää kasvua ja
työllisyyttä.
Kaikki nämä strategiset toimintalinjat on pantava täytäntöön täysimääräisesti ja
yksiselitteisesti. Niitä on myös täydennettävä muilla toimilla, koska kaikki toimintalinjat ovat
toisistaan riippuvaisia ja koska uudet haasteet, tosiseikat ja todisteet on otettava huomioon sitä
mukaa kuin niitä ilmenee. Myös työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulla ja yksityissektorin
vapaaehtoisilla toimenpiteillä on merkitystä.
EU:lla on poikkeuksellisen hyvät edellytykset ottaa ohjat käsiinsä. Muiden suurvaltojen
perääntymispolitiikan johdosta on syntymässä poliittinen tyhjiö, mikä tarjoaa EU:lle oivan
tilaisuuden osoittaa johtajuutta ja näyttää muille esimerkkiä.
Tämän vuoden toukokuussa EU:n kansalaiset valitsevat Euroopan parlamenttiin uudet jäsenet,
ja loppuvuodesta vaihtuu komissio. Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun Eurooppa 2020
-strategian9 päättymispäivä lähestyy vauhdilla. Siksi katse on suunnattava seuraavaan
toimintapolitiikan viisivuotissykliin ja monivuotiseen rahoituskehykseen, joka kattaa vuodet
2021–2027. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen komission aikeeseen julkaista tämä pohdintaasiakirja, jonka on tarkoitus valmistella vuonna 2019 laadittavaa kokonaisvaltaista
täytäntöönpanostrategiaa.10 Tällä pohdinta-asiakirjalla käynnistetään pohdinta myös siitä,
miten EU:n kestävän kehityksen visiota ja alakohtaisten politiikkojen painotuksia voidaan
kehittää vuoden 2020 jälkeen, ja valmistellaan siten kestävän kehityksen tavoitteiden
toteutusta pitkällä aikavälillä.11 Komissio haluaa osallistua kokonaisvaltaiseen keskusteluun
Euroopan tulevaisuudesta, johon kestävä kehitys kuuluu erottamattomasti.

7

Tämän pohdinta-asiakirjan liitteessä 3 esitellään tarkemmin Junckerin komission tärkeimpiä aloitteita, joilla edistetään
YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelmaa ja Pariisin ilmastosopimusta.
8
COM(2018) 773 final.
9
COM(2010) 2020 final.
10
EUCO 13/18, Eurooppa-neuvoston kokous (18.10.2018), päätelmät, III.12.
11
COM(2016) 739 final.
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2 EU ja maailmanlaajuiset haasteet
Kaikilla tasoilla toteutettujen uudistusten ansiosta talouden perustekijät ovat kohentuneet
EU:ssa talous- ja finanssikriisin jäljiltä.12 Tuoreiden ennusteiden13 mukaan on kuitenkin syytä
vauhdittaa kasvua, vähentää velkaantuneisuutta ja huolehtia julkisen talouden
kurinalaisuudesta, jotta talouden puitteet olisivat vakaat. Jos emme ryhdy toimiin talouden
kestokyvyn kasvattamiseksi, taloudellisen yhteenkuuluvuuden parantamiseksi ja
rakenteellisten heikkouksien korjaamiseksi, talouden kasvu voi lähivuosina hiipua ja kääntyä
laskusuuntaiseksi. Jos taas toteutamme tarvittavat rakennemuutokset, voimme lisätä
hyvinvointia ja tehdä tulevaisuudesta valoisamman esimerkiksi investoimalla tutkimukseen ja
innovointiin, julkisiin palveluihin, sosiaaliturvajärjestelmiin ja ympäristönsuojeluun.
Toimenpiteitä tarvitaan sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla, jotta voidaan taata
tulevaisuuden vaatimukset täyttävät verotus- ja eläkejärjestelmät, mukaan lukien vakaat
verotulot sisämarkkinoilla.
Monet haasteet ovat entistä polttavampia ja uhkaavat ihmisten ja talouden hyvinvointia.
Lisäksi ne ovat kaikki monimutkaisia ja vahvasti sidoksissa toisiinsa. Tästä seuraa, että niistä
yhdenkin ratkaiseminen voi edesauttaa muiden ratkaisemista.
Vakavin kestävyysvaje ja suurin haasteemme on ekologinen velka. Se kasvaa koko ajan,
koska kulutamme luonnonvaroja liikaa. Tämä uhkaa tulevien sukupolvien mahdollisuuksia
tyydyttää tarpeensa maapallon kantokyvyn rajoissa. Tärkeimpiin luonnonvaroihin (esim.
makea vesi ja hedelmällinen maaperä) kohdistuva paine vaarantaa ihmisten olemassaolon
ympäri maailman. Ihmiskunta käyttää nykyään resursseja 1,7 maapallollisen verran.14
Aineellisten resurssien maailmanlaajuinen kulutus kasvoi 14-kertaiseksi vuosien 1900–2015
välisenä aikana, ja sen ennustetaan yli kaksinkertaistuvan vuosien 2015–2050 välisenä
aikana.15 Tämän kehityksen seurauksena saavutamme pian kriittisen pisteen monessa asiassa.
Ympäristökuormituksen lisäksi tällainen kehitys on vakava uhka EU:n taloudelle, joka on
riippuvainen kansainvälisiltä markkinoilta saatavista raaka-aineista.

12

Vuotuinen kasvuselvitys 2018, COM(2017) 690 final.
Euroopan talousennuste, syksy 2018, julkaistu 8.11.2018. Saatavilla osoitteessa
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip089_en_0.pdf.
14
Global Footprint Network. Saatavilla osoitteessa https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/
15
Raaka-aineiden tulostaulu, Euroopan komissio, 2018.
13
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Huom. Inhimillisen kehityksen indeksiä ja ympäristön kestokyvyn rajoja koskevat tiedot ovat vuodelta 2014.

Siirtyminen kiertotalouteen on ratkaisevaan tärkeää materiaalien maailmanlaajuisen käytön
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Lähde: Euroopan komissio, raaka-aineita koskeva eurooppalainen innovointikumppanuus, raaka-aineiden tulostaulu 2018,
perustuvat YK:n ympäristöohjelmaan (aiemmat tiedot) ja Hatfield-Dodds et al. (2017) (ennusteet).

Ihmisen toiminta uhkaa enenevässä määrin luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemejä.
Esimerkiksi maailman selkärankaislajien populaatiot ovat pienentyneet 40 vuodessa
keskimäärin 60 prosenttia.16 Trooppisia metsiä hävitetään nopeaan tahtiin: vuosittain häviää
alue, jonka suuruus vastaa suurin piirtein Kreikan pinta-alaa. Tämä ei ole ”jonkun toisen
ongelma”, koska myös EU:ssa lajeista vain 23 prosentin ja luontotyypeistä vain 16 prosentin
16

Living Planet Report 2018: Aiming Higher, Grooten, M. ja Almond, R.E.A.(Eds). WWF, Gland, Sveitsi.
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tila on hyvä. Eläinperäisen ruoan tuotannossa maankäytön jalanjälki on erityisen suuri17, ja
kalojen ja äyriäisten kasvava kysyntä rasittaa merten ekosysteemejä huomattavasti18.
Kasvihuonekaasupäästöjen kasvu jatkuu kaikkialla maailmassa huolestuttavaan tahtiin. Ilmiön
suurimpia syitä ovat energian käyttö, luonnonvarojen liikakulutus ja ekosysteemien
tuhoutuminen. Liikenteen osuus EU:n kasvihuonekaasupäästöistä on 27 prosenttia, ja monet
kaupunkialueet ylittävät ilmansaasteille EU:ssa sovitut rajat. Ruoantuotantoon kuluu edelleen
huomattavat määrät vettä ja energiaa ja siitä syntyy epäpuhtauksia; kasvihuonekaasupäästöistä
ruoantuotannon osuus EU:ssa on noin 11,3 prosenttia. Fossiilisia polttoaineita tuetaan EU:ssa
edelleen julkisin varoin noin 55 miljardilla eurolla vuodessa ja EU:n polttoaineiden
tuontikustannuksista niiden osuus on noin 20 prosenttia siitäkin huolimatta, että EU on
toteuttanut kunnianhimoisia toimenpiteitä hiilestä irtautumiseksi ja antanut G7- ja G20ryhmissä sitoumuksia tukien lakkauttamisesta asteittain.19.
Kaiken kaikkiaan EU on onnistunut vähentämään päästöjä ja tekemään sen talouskasvun siitä
kärsimättä. Näin se on tehnyt enemmän kuin osuutensa maailmanlaajuisista toimista päästöjen
vähentämiseksi, kun otetaan huomioon myös EU:n tuonnista ja viennistä aiheutuvat päästöt.20
Lisätoimia kuitenkin tarvitaan niin EU:n tasolla kuin maailmanlaajuisesti.
Jos tilanteeseen ei puututa, ilmastonmuutoksen tuhoisat vaikutukset ja luonnonpääoman
köyhtyminen koettelevat ankarasti taloutta, heikentävät elämänlaatua koko maapallolla ja
lisäävät luonnononnettomuuksien voimakkuutta ja esiintymistä, jolloin yhä useampien henki
on vaarassa. Vaikka näiden kielteisten suuntausten kääntäminen ei olekaan ilmaista ja
edellyttää päättäväistä yhteistoimintaa, toiminnasta pidättyminen ja siitä aiheutuvat sosiaaliset
haittavaikutukset tulisivat paljon kalliimmiksi.21
Maapalloa koettelevien haasteiden lisäksi paineita kohdistuu myös EU:n sosiaaliturvamalliin,
joka on yksi Eurooppa-hankkeen kulmakivistä. Globaalistuvassa maailmassa teknologiset,
rakenteelliset ja väestörakenteessa tapahtuvat muutokset muuttavat työn luonnetta,
kyseenalaistavat solidaarisuuden ja murentavat oletusta, jonka mukaan jokainen sukupolvi voi
luottaa voivansa elää paremmassa maailmassa kuin vanhempansa. Tällainen kehitys voi myös
voimistaa EU:n ydinarvoihin eli demokratiaan, oikeusvaltioperiaatteeseen ja perusoikeuksiin
kohdistuvaa uhkaa.

17

Food in a green light. A systems approach to sustainable food, Euroopan ympäristökeskus, 2017.
SWD(2016) 319 final.
19
COM(2019)1.
20
Komission tiedonantoa COM(2018) 773 tukevan yksityiskohtaisen analyysin kohta 5.6.2.3.
21
Dante Disparte, ”If You Think Fighting Climate Change Will Be Expensive, Calculate the Cost of Letting It Happen”,
12.6.2017, Harvard Business Review. Saatavilla osoitteessa https://hbr.org/2017/06/if-you-think-fighting-climate-changewill-be-expensive-calculate-the-cost-of-letting-it-happen
18
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Lähde: Employment and Social Developments in Europe (ESDE), 2018.
Huom. Maltaa koskeva muutos koskee vuosia 2009 - 2016.

EU:n väestöstä noin 22,5 prosenttia on edelleen köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen
vaarassa ja 6,9 prosenttia kärsii vakavasta aineellisesta puutteesta. Tulojen eriarvoisuus
väheni EU:n jäsenvaltioissa vuonna 2017 ensimmäistä kertaa sitten finanssikriisin. Tuloerot
ovat kuitenkin edelleen liian suuret ja varallisuus keskittyy valmiiksi hyvätuloisille.
Tämänsuuntaisella kehityksellä on monenlaisia sosiaalisia seurauksia, jotka johtavat
hyvinvoinnin ja elämänlaadun eriytymiseen. EU:n jäsenvaltioilla on myös monia haasteita
kohtuuhintaisen energiansaannin turvaamisessa kaikille eurooppalaisille, joista miljoonilla ei
ole varaa lämmittää kotejaan riittävästi.22 Samalla kun noin 43 miljoonalla ihmisellä EU:ssa ei
ole varaa laadukkaaseen ateriaan edes joka toinen päivä23, noin 20 prosenttia tuotetusta
ruoasta päätyy jätteeksi24 ja yli puolet EU:n aikuisväestöstä on ylipainoisia25, mikä lisää
vakavien terveyshaittojen riskiä. Toinen merkittävä terveysriski on mikrobilääkeresistenssi,
joka voi tulevina vuosikymmeninä aiheuttaa vuosittain yli 10 miljoonan ihmisen kuoleman.26

22

Eurostat, Sustainable development in the European Union – Monitoring Report on Progress towards the SDGs in an EU
Context – 2018 edition.
23
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en
24
Eurostat, Sustainable development in the European Union, Monitoring Report on Progress towards the SDGs in an EU
Context, 2018 edition.
25
Eurostat, Sustainable development in the European Union, Monitoring Report on Progress towards the SDGs in an EU
Context, 2018 edition.
26
YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) julkaisu Antimicrobial resistance and our food systems: challenges and
solutions, 2016. Saatavilla osoitteessa http://www.fao.org/3/a-i6106e.pdf
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Sukupuolten tasa-arvo ei toteudu vieläkään täysimääräisesti. Naisia on työelämässä ja
johtotehtävissä enemmän kuin koskaan aiemmin, mutta muilla aloilla tasa-arvokehitys polkee
paikallaan tai tilanne on peräti huonontunut.27 EU:n jäsenvaltioista 12:ssa kehitys on ollut
takaperoista viimeisten kymmenen vuoden aikana, kun tasa-arvoa mitataan hoivaan,
kotitöihin ja yhteiskunnalliseen toimintaan käytetyn ajan perusteella. Sukupuolten väliset
työllisyys- ja palkkaerot eivät ole väistyneet.28

Suurin.osa vastaajista arvelee, että
nykylasten elämä tulee olemaan
vaikeampaa kuin heidän omansa.

Eurobarometri-tutkimus 2017

Elinajanodote on Euroopassa korkeampi kuin missään muualla, mikä on valtaisa saavutus.
Vanhusväestön kasvu ja työssäkäyvän väestön pienentyminen aiheuttavat kuitenkin omat
haasteensa sosioekonomiselle mallillemme. Väestön ikääntymisellä voi yhdessä
pitkäikäisyyden ja kroonisten sairauksien todennäköisyyden lisääntymisen kanssa olla erittäin
suuri vaikutus julkiseen talouteen ja terveydenhoitojärjestelmiin. Tilanne on myös omiaan
lisäämään eriarvoisuutta sukupolvien välillä.

27

Euroopan tasa-arvoinstituutin lehdistötiedote aiheesta Gender Equality Index 2017 – Measuring gender equality in the
European Union 2005-2015, 11.10.2017. Saatavilla osoitteessa
https://eige.europa.eu/news-and-events/news/gender-equality-index-2017-progress-snails-pace
28
Euroopan komissio, Report on equality between women and men in the EU, 2018.
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Lähde: Eurostat, Euroopan komissio.

Huom. Kaaviossa on esitetty vanhuushuoltosuhteen kehitys: 65-vuotiaiden tai sitä iäkkäämpien osuus
suhteessa työikäiseen väestöön (15–64-vuotiaat).

Eriarvoisuus ja sosiaalisen liikkuvuuden hidastuminen puolestaan vaarantavat yleisen
talouskehityksen29 ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden. Tulojen eriarvoisuutta tarkasteltaessa
EU sijoittuu yleensä suhteellisen hyvin, mutta mahdollisuuksien tasa-arvossa huonommin.
Mahdollisuuksien eriarvoisuus voi estää sosiaalisen osallisuuden ja työmarkkinoille pääsyn
osalta väestöä, mikä himmentää kasvunäkymiä. Eriarvoisuuteen puuttuminen on
avainasemassa, jos kansalaisten halutaan tukevan siirtymistä kestävään kehitykseen.
Eristäytyminen ja kansallismielisyys puhuttelevat entistä useampia, mikä voi kertoa siitä, että
liian monet eurooppalaiset kokevat itsensä suojattomiksi maailmassa, joka näyttäytyy heille
entistä epäoikeudenmukaisempana. On kuitenkin selvää, ettei yksikään jäsenvaltio ole niin
suuri tai vahva, että se voisi yksinään ratkoa kansainvälisiä haasteita. Vain EU:n tasolla
voimme tarjota suojelua.
Myös maailmanlaajuinen eriarvoisuus antaa aihetta syvään huoleen. Väestönkasvussa ja
elintasossa on maailmanlaajuisesti valtavia eroja. Maapallon lämpötilan nousu ja
ekosysteemien tuhoutuminen johtavat väistämättä siihen, että pakkomuutto ja muuttoliike
lisääntyvät eri puolilla maailmaa. On esimerkiksi arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä sadat
miljoonat ihmiset joutuvat pakenemaan asuinsijoiltaan ilmastonmuutoksen ja ympäristön tilan
heikkenemisen takia.30 Se on havainnollinen esimerkki siitä, miten monet monitahoiset
kysymykset ovat kytköksissä toisiinsa ja miksi ne on ratkaistava kokonaisvaltaisella tavalla.
Yhteenkään suureen tai vaikeaan kysymykseen ei yksinkertaisesti ole olemassa ihmeitä
tekevää tai helppoa ratkaisua.
Talousmallimme nykyaikaistaminen, sosiaalikysymysten ratkaiseminen sekä vahvan,
monenvälisen ja sääntöihin perustuvan yhteistyön edistäminen on valtaisa tehtävä. Ne ovat
kuitenkin välttämättömiä rakennuspalikoita, joiden avulla voidaan taata yhteiskunnallinen
vakaus, vahva talous ja hyvä terveys. Euroopan yhteiskuntien vapaus edellyttää dynaamista
taloutta sekä jatkuvia investointeja kehitystä vauhdittavaan keskeiseen teknologiaan ja
koulutukseen. Jotta tulevaisuus olisi kaikkien näkökulmasta parempi, meidän on määriteltävä
kestävä kasvu uudelleen. Se lähtee sen tunnustamisesta, että maapallon kantokyky on 2000luvulla hyvin erilainen kuin edellisellä vuosisadalla. Otamme tämän haasteen vastaan
mielenkiinnolla.
29
30

OECD, In It Together: Why Less Inequality Benefits All, OECD Publishing, Pariisi, 2015.
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM), Migration, Environment and Climate Change: Assessing the Evidence, 2009.
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Sosiaalista yhdenvertaisuutta, solidaarisuutta ja
ympäristönsuojelua on korostettava
yhteiskunnassamme, jotta voimme vastata suuriin
maailmanlaajuisiin haasteisiin.
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Eurobarometri-tutkimus Euroopan tulevaisuudesta 2017

Kestävän kehityksen tavoitteet koskevat koko maailmaa, mikä on otettava huomioon niiden
toteuttamisessa. Meidän on tarkasteltava asioita kansainvälisestä näkökulmasta ja näytettävä
esimerkkiä, asetettava maailmanlaajuisia normeja ja houkuteltava maita, toimialoja ja ihmisiä
liittymään talkoisiin. EU:n sisämarkkinat ovat maailman suurin markkina-alue, ja EU on
myös maailman suurin kauppamahti, investoija ja kehitysavun antaja. Siksi sillä on suuri
vaikutusvalta siihen, miten hyvin YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelma saadaan toteutettua.
EU harjoittaa jo monilla aloilla maailman edistyksellisimpiä kestävän kehityksen politiikkoja.
Meidän on jatkettava tällä linjalla mutta tahtia on kiristettävä, jotta Euroopasta saadaan
kestävä vuoteen 2030 mennessä. Meillä ei ole varaa siirtää vastuuta seuraaville sukupolville,
ja aikamarginaali on joka tapauksessa kaventumassa. Se, mitä päätöksiä teemme tai jätämme
tekemättä lähivuosina, määrää sen, pystymmekö kääntämään kehityksen suunnan.

3 Kohti kestävää Eurooppaa vuoteen 2030 mennessä
Kestävässä kehityksessä on kyse ihmisten elintason parantamisesta antamalla heille todellisia
vaihtoehtoja, luomalla mahdollisuuksia tarjoava ympäristö ja levittämällä tietämystä ja
parempaa tietoa. Näillä keinoin meidän olisi päästävä tilanteeseen, jossa toteutuu ”hyvä elämä
maapallon resurssien rajoissa”31 sellaisen voimavarojen älykkään käytön ja uudenaikaisen
talouden kautta, jotka palvelevat terveyttämme ja hyvinvointiamme.
Näin ollen meidän olisi jatkettava viitoittamallamme tiellä: siirrytään vähähiiliseen,
ilmastoneutraaliin, resurssitehokkaaseen ja monimuotoiseen talouteen noudattaen kaikilta osin
YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmaa sekä 17:ää kestävän kehityksen
tavoitetta. Siirtymisen on koiduttava kaikkien hyödyksi, ketään ei saa unohtaa, ja sen avulla
on varmistettava yhdenvertaisuus ja osallistavuus. Talouskasvumme on oltava vähemmän
riippuvainen muista kuin uusiutuvista energialähteistä niin, että maksimoimme kestävästi
hoidettujen uusiutuvien energialähteiden ja ekosysteemipalveluiden käytön.
EU on jo aloittanut tämän siirtymisen. Vuosina 2000–2015 työllisyys kasvoi ympäristöalalla
nopeammin kuin taloudessa yleensä.32 Vähähiilisistä teknologioista on tulossa merkittävä
31

Seitsemäs ympäristöä koskeva toimintaohjelma. Luettavissa osoitteessa https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FI/TXT/?uri=CELEX:32013D1386.
32
Eurostat, ”Environmental economy – statistics on employment and growth”. Luettavissa osoitteessa
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/10420.pdf. Ympäristötalous kattaa kaksi laajaa toimien ja/tai
tuotteiden ryhmää: ’ympäristönsuojelu’ – kaikki pilaantumisen ja ympäristön tilan muun heikkenemisen ehkäisemiseen,
vähentämiseen ja poistamiseen liittyvät toimet; ’luonnonvarojen hoito’ – luonnonvarojen säilyttäminen ja ylläpitäminen ja
siten näiden luonnonvarojen suojaaminen ehtymiseltä.
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kauppahyödyke EU:n hyötyessä positiivisesta kauppataseesta. Vuosina 2012–2015 EU:n
puhtaan energian teknologioiden viennin arvo ylsi 71 miljardiin euroon ylittäen vastaavan
tuonnin 11 miljardilla eurolla. Esimerkillään EU osoittaa jo nyt, että on mahdollista kasvattaa
taloutta ja vähentää samalla hiilipäästöjä.
EU osoittaa että talouskasvu ja siirtyminen vähähiiliseen talouteen ovat sovitettavissa
yhteen
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Lähde: Euroopan komissio, Euroopan ympäristökeskus.

EU:ssa ympäristötalouden alat kasvavat nopeammin kuin talous kokonaisuudessaan
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EU voi määrittää normit, joita myös muun maailman on noudatettava, jos se ottaa johtavan
roolin kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa ja siirtymisessä kestävään talouteen,
muun muassa investoimalla älykkäästi innovointiin ja kehitystä vauhdittaviin keskeisiin
teknologioihin. Näin ollen EU hyötyisi siirtymisestä ensimmäisenä ja sillä olisi myös vahvin
kilpailuetu tulevaisuuden maailmanlaajuisilla markkinoilla. Tämä tukee vahvempien
jäsenvaltioiden rakentamista vahvemmassa unionissa, jossa ihmisiä autetaan saavuttamaan
tavoitteensa vapauden ja hyvinvoinnin vallitessa, ja näin myös saavutetaan EU:n tavoite.
”Vihreä talous ’nostaa kaikkia laivoja’”33 hyödyttäen yhtä lailla sekä tuottajia että kuluttajia.
Arvioiden mukaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen elintarvikkeiden,
maatalouden, energian, materiaalien, kaupunkien sekä hyvinvoinnin alalla voi avata yli 10
33

S. Fankhauser, A. Bowen et al. ”Who will win the green race? In search of environmental competitiveness and
innovation”, 2013.
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biljoonan euron arvoiset markkinamahdollisuudet.34 EU:n kunnianhimoinen tulevaisuuden
tavoite saavuttaa resurssitehokas ja ympäristöneutraali talous osoittaa, että siirtyminen
vihreään talouteen ja vaurauden lisääntyminen voivat kulkea käsi kädessä. Onnistuakseen
EU:n ja sen jäsenvaltioiden on oltava edelläkävijöitä luonnontieteissä, teknologiassa ja
uudenaikaisessa infrastruktuurissa. Meidän on myös edistettävä uusia liiketoimintamalleja,
poistettava sisämarkkinoiden esteet ja hyödynnettävä tekoälyn kaltaista uutta teknologiaa.
Tärkeillä horisontaalisilla tekijöillä, kuten tutkimus ja innovointi, rahoitus, hinnoittelu ja
verotus, vastuullinen liiketoiminta, sekä uusilla liiketoimintamalleilla ja koulutuksella luodaan
oikeat olosuhteet kestävyysmuutokselle, jos niillä tuetaan innovatiivista vihreää, osallistavaa
ja sosiaalisesti oikeudenmukaista taloudellista siirtymää.
Päästäksemme tuohon tavoitteeseen meidän on jatkettava investoimista ihmisiin ja niihin eri
järjestelmiin, jotka tukevat yhteiskuntaamme. Kokonaisuudesta irrallaan olevat, hajanaiset
toimintatavat ovat osoittautuneet tuloksettomiksi.
Meidän on laadittava kattavia ja
yhdennettyjä strategioita. Esimerkiksi ympäristökysymyksiä ei voida ratkaista yksinomaan
ympäristöpolitiikalla, jos talouspolitiikassa jatketaan yhä fossiilisten polttoaineiden, resurssien
tehottoman käytön tai kestämättömän tuotannon ja kulutuksen edistämistä. Niin ikään
sosiaalipoliittiset toimet eivät yksin riitä neljännen teollisen vallankumouksen vauhdittajiksi ja
tukemaan työvoimaa, johon vähähiiliseen talouteen siirtyminen tulee vaikuttamaan. Vahva
koulutuspolitiikka sekä tutkimus- ja kehitystoiminta ovat myös ratkaisevan tärkeitä
yhteiskuntiemme kannalta välttämättömän sietokyvyn rakentamiseksi.
Toimia tarvitaan kaikilla tasoilla: EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden ja alueiden on oltava
mukana. Kaupungeista, kunnista ja maaseutualueista on tultava muutoksen edistäjiä.
Kansalaisten, yritysten sekä tiede- ja osaamisyhteisön on lyöttäydyttävä yhteen. EU:n ja sen
jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Jos haluamme
onnistua, kaikkien tasojen on vedettävä yhtä köyttä.

3.1 Kestävän tulevaisuuden poliittinen perusta
On erittäin tärkeää, että kaikki EU:n toimijat asettavat etusijalle siirtymisen kestävään
kehitykseen. Niiden on kehitettävä edelleen monialaisia poliittisia asiakokonaisuuksia, jotka
on viime vuosina hyväksytty EU:n tasolla. Merkittävällä osalla EU:n politiikkatoimia tuetaan
jo nyt kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, mutta jäsenvaltioiden on vielä
toteutettava ne käytännössä yhdennetyllä tavalla. Esimerkiksi EU:n ympäristölainsäädännön
noudattamatta jättämisen arvioidaan yleisesti aiheuttavan noin 50 miljardin euron vuotuiset
kustannukset terveydenhuoltokustannuksina ja suorina ympäristökustannuksina. Sen lisäksi,
että EU:n ympäristölainsäädännön täysimääräisestä noudattamisesta koituisi merkittäviä etuja
ympäristölle ja terveydelle, se toisi myös lisää työpaikkoja.35
Vastaavasti kyse ei ole myöskään pelkästään kestävien ratkaisujen vauhdittamisesta ja
laajentamisesta vaan myös siltojen rakentamisesta ja siitä, että parannetaan eri tavoitteiden
johdonmukaisuutta kaikilla tasoilla. Politiikan johdonmukaisuus on ehdoton edellytys sille,
että kestävän kehityksen tavoitteissa saavutetaan tuloksia ja varmistetaan EU:n vihreä ja
osallistava kasvu pitkällä aikavälillä.
Keskeisistä kestävyyshaasteista ja kestävyyteen liittyvistä mahdollisuuksista EU:lle on vahvaa
näyttöä, jonka mukaisesti on tärkeää keskittyä materiaaleihin, tuotteisiin, elintarvikkeisiin,

34

Business and Sustainable Development Commission, ”Better Business Better World, The report of the Business &
Sustainable Development Commission”, tammikuu 2017 (s. 12).
35
Ympäristöpolitiikan täytäntöönpanon arviointi 2017.
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energiaan, liikkuvuuteen ja rakennettuun ympäristöön liittyvään tuotantoon ja kulutukseen,36
ottaen huomioon sosiaaliset vaikutukset, joita näillä muutoksilla on näihin aloihin.
Nimenomaan tässä kestävyyteen liittyviä muutoksia tarvitaan kaikkien kipeimmin, ja ne
voivat olla myös EU:n talouden, yhteiskunnan ja luonnonympäristön kannalta kaikkein
hyödyllisimpiä, minkä lisäksi ne tuottavat tuntuvia myönteisiä heijastusvaikutuksia
maailmanlaajuisesti. Nämä alat eivät toimi erillään toisistaan vaan ovat tiiviisti toisiinsa
kytköksissä ja toisiaan vahvistavia.
3.1.1

Lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen

Se, että yhä useammilla on mahdollisuus ja varaa hankkia erilaisia materiaaleja ja tuotteita on
helpottanut elämäämme. Se on myös vaikuttanut elintason ja elämänlaadun paranemiseen
EU:ssa. Kulutuskulttuuri on kuitenkin johtanut luonnonvarojen liialliseen käyttöön ja lisännyt
luonnonpääomaan ja ilmastoon kohdistuvia paineita.37
Meidän on varmistettava, että voimme jatkaa talouden kasvattamista kestävällä tavalla ja
parantaa ihmisten vaatimaa elintasoa. Se edellyttää uusien materiaalien ja tuotteiden
suunnittelua: valmiutta käyttää entistä enemmän uudestaan, korjata ja kierrättää. Tämä
vähentää jätteen määrää, mutta samalla vähenee myös tarve hankkia uusia luonnonvaroja
huomattavin taloudellisin ja ympäristöön liittyvin kustannuksin. Todellinen kiertotalous on
sitä, että elinkaarensa päähän tulleen tuotteen arvo – olipa kyse sitten farkuista,
älypuhelimesta, elintarvikepakkauksesta tai huonekalusta – säilytetään suurelta osin niin että
se, mitä aikaisemmin pidettiin jätteenä, voidaan käyttää uudestaan uusien tuotteiden
valmistamiseksi.
Kiertotalous vähentää jätettä ja uusien resurssien
tarvetta

Raaka-aineet

Tuotesuunnittelu

Jätehuolto

Keräys &
kierrätys

KIERTOTALOUS

Tuotanto

Uudelleenvalmistus
Jäännösjäte

Kulutus
Käyttö, uusiokäyttö, korjaus

Lähde: Euroopan komissio.

Siirtyminen kiertotalouteen, myös biokiertotalouteen, on valtava mahdollisuus luoda
kestävälle pohjalle rakentuvia kilpailuetuja. Kiertotalouden periaatteiden soveltaminen
kaikilla aloilla ja toimialoilla tuo EU:ssa sekä ympäristöön liittyviä että sosiaalisia etuja. Näin

36

Muun muassa: Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli, ”Global warming of 1.5 °C: an IPCC special report on the
impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the
context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate
poverty”, 2018; Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G. (2018): SDG Index and Dashboards
Report 2018. New York: Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN); Europe moving
towards a sustainable future, Contribution of the Multi-Stakeholder Platform on the implementation of the Sustainable Goals
in the EU Reflection Paper, lokakuu 2018.
37
Eurostat, ”Sustainable development in the European Union – Monitoring Report on Progress towards the SDGs in an EU
Context – 2018 edition”.
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toimimalla voidaan saavuttaa 1,8 biljoonan euron nettohyöty vuoteen 2030 mennessä38, luoda
yli miljoona uutta työpaikkaa eri puolilla EU:ta39 ja vähentää merkittävästi
kasvihuonekaasupäästöjä.40 Koska EU:n tuotanto on vahvasti riippuvainen muiden maiden
luonnonvaroista, siirtyminen kiertotalouteen auttaisi EU:ta vähentämään ympäristöön
kohdistuvia sosiaalisia ja taloudellisia paineita myös maailmanlaajuisesti ja parantamaan
EU:n strategista omavaraisuutta.
Kierrätetyn aineen käyttö lisääntyy EU:ssa
Käyttöaste prosentteina, EU-28

12

11

10

9

8

Lähde: Eurostat.

EU:lla on taloutena parhaat mahdollisuudet hyötyä kiertotalouteen siirtymisestä tekemällä
kiertotalouteen perustuvista tuotteista lippulaivatavaramerkkejään, mikä luo kilpailuetua.
Edun säilyttämiseksi EU:n on kuitenkin tehostettava toimiaan. Junckerin komission vuonna
2015 hyväksymässä kiertotaloutta koskevassa toimintasuunnitelmassa esitetään toimenpiteitä,
joiden avulla EU:n taloutta ohjataan kohti kiertotaloutta ja autetaan EU:ta saavuttamaan
maailmanlaajuinen johtoasema tässä siirtymässä. Toimintasuunnitelmassa esitetään toimia
kulutus- ja tuotantomallien muuttamiseksi keskittymällä tuotteiden suunnitteluun (kestävyys,
korjattavuus, uudelleenkäyttö ja kierrätettävyys), jätehuoltoon (materiaalien kierrättäminen,
energian talteenotto ja jätteen syntymisen ja kaatopaikoille viemisen välttäminen) ja
kuluttajien tietämyksen lisäämiseen. Melkein kaikki toimintasuunnitelman osatekijät on jo
saavutettu, mutta lisätoimia on toteutettava kiertotalouteen täysin perustuvan talouden
rakentamiseksi EU:hun.
Vuonna 2018 esitelty uudistettu EU:n biotalousstrategia täydentää kiertotalouspakettia: sen
avulla parannetaan ja tehostetaan uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja
mahdollistetaan uusiutuvien raaka-aineiden ja teollisuuden sivutuotteiden muuttaminen
biopohjaisiksi tuotteiksi, kuten polttoaineiksi, kemikaaleiksi, yhdistelmämateriaaleiksi,
huonekaluiksi ja lannoitteiksi.
Nyt on oleellista, että olemassa olevat toimintaperiaatteet siirretään käytäntöön, minkä lisäksi
on jatkettava uusien toimien priorisoimista kaikilla EU:n hallinnon tasoilla. Esimerkkinä
mainittakoon jätettä koskevien EU:n sääntöjen kunnianhimoinen uudistaminen, joka
jäsenvaltioiden on nyt vietävä käytäntöön. Tuotteiden elinkaariarvioinnista olisi tehtävä
vakiokäytäntö. Sama pätee ekologista suunnittelua koskevaa kehystä, joka luotiin tuotteiden
38

”Growth within: A circular economy vision for a competitive Europe”, Ellen MacArthur Foundation and the McKinsey
Center for Business and Environment, 2015.
39
Towards a circular economy – Waste management in the EU, 2017, Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu.
40
SITRA, The circular economy – a powerful force for climate mitigation, 2018. Luettavissa osoitteessa
https://www.sitra.fi/en/publications/circular-economy-powerful-force-climate-mitigation/.
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tehokkuuden lisäämiseksi ja näin ollen energian ja resurssien kulutuksen vähentämiseksi. Sitä
olisi laajennettava mahdollisimman paljon. Kemikaaleihin, myrkyttömään ympäristöön,
ympäristömerkintään ja ekoinnovointiin, kriittisiin raaka-aineisiin ja lannoitteisiin liittyviä, jo
aloitettuja toimia olisi vauhditettava. Uusioraaka-ainemarkkinoiden edistäminen on
säilytettävä painopisteenä. Myös muovien kiertotalouteen liittyvään menestyksekkääseen
työhön on edelleen kiinnitettävä ensisijaista huomiota, minkä lisäksi on tuettava ja edistettävä
lisäresurssi- ja saasteintensiivisiä teollisuudenaloja, jotta niistä tulisi kiertotalouteen
perustuvia. Biopohjaisia aloja on laajennettava ja vahvistettava siten, että samalla suojellaan
EU:n ekosysteemejä ja vältetään luonnonvarojen ylihyödyntämistä. Jatkossa kiertotaloudesta
on tultava EU:n teollisuusstrategian selkäranka, jonka avulla mahdollistetaan kierto uusilla
alueilla ja aloilla, lisätään kuluttajien mahdollisuuksia tehdä valistuneita päätöksiä ja
tehostetaan julkisen sektorin toimia kestävien julkisten hankintojen avulla. Nyt on oikea hetki
toimia, ja EU:n muovistrategian yleinen kannatus osoittaa, että tällä tiellä jatkaminen saa
osakseen yhä enemmän ymmärrystä.
Kiertotalous toiminnassa: EU toteuttaa maailman ensimmäisen kattavan
muovistrategian
EU:n muovistrategialla41 ja kertakäyttöisiä muovituotteita koskevalla lainsäädännöllä42
suojellaan ympäristöä muovisaasteelta siten, että samalla edistetään ja kasvua ja innovointia.
Kaikkien EU:n markkinoille saatettujen muovipakkausten on oltava kierrätettäviä vuoteen
2030 mennessä. Tarkoituksellisesti lisätyt mikromuovit ja eniten haittaa aiheuttavat
kertakäyttömuovituotteet, joille on vaihtoehtoja, kielletään, ja uusien tuotteiden
valmistuksessa käytetään entistä enemmän kierrätysmuovia.
3.1.2

Kestävyyttä pellolta pöytään

EU:n maatalousala ja maaseutualueet ovat ratkaisevan tärkeitä eurooppalaisten hyvinvoinnin
kannalta. Maatalous ja elintarviketeollisuus tekevät EU:sta yhden maailman johtavista
elintarvikkeiden tuottajista, joka takaa elintarviketurvan ja tarjoaa eurooppalaisille miljoonia
työpaikkoja. EU:n viljelijät ovat myös tärkeitä luonnonympäristön säilyttäjiä, sillä he pitävät
huolen luonnonvaroista, kuten maaperästä, vesistöistä, ilmasta ja luonnon
monimuotoisuudesta. Heidän toimintansa kattaa 48 prosenttia EU:n maa-alasta, ja
metsänhoito mukaan lukien vielä toiset 40 prosenttia. EU:n maaseutualueet tarjoavat
toimintaympäristön esimerkiksi biotalouden kaltaisille innovatiivisiille aloille. Lisäksi
maaseutualueet ovat tärkeitä virkistystoiminnan ja matkailun kannalta. Lämpötilojen jatkuva
nousu ja luonnonympäristön heikentyminen kohdistuvat kuitenkin ennen kaikkea
nimenomaan viljelijöihin ja metsänomistajiin.
EU:n maatalous on saavuttanut todellista edistystä ilmasto- ja ympäristökysymyksissä
vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia ja jokien nitraattipitoisuutta 17,7
prosenttia vuodesta 1990. Haasteita on kuitenkin vielä jäljellä. Jos tavoitteenamme on
uudenaikaistaa taloutemme, suojella ympäristöämme ja parantaa elintarvikkeidemme laatua,
elintarvikeketjussamme olevat epätasapainot on korjattava. Tämä koskee paitsi maataloutta ja
kalastusta myös elintarvike- ja juomateollisuutta, liikennettä sekä jakelua ja kulutusta.
Kestävän kehityksen tavoitteet ovat keino päästä eteenpäin. Arvioiden mukaan kestävän
kehityksen tavoitteiden mukaisella maailmanlaajuisella elintarvike- ja maatalousjärjestelmällä
voitaisiin tuottaa yli 1,8 biljoonaa euroa uutta taloudellista arvoa vuoteen 2030 mennessä.43
41
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Sen avulla voitaisiin tarjota ravinteikasta ja kohtuuhintaista ruokaa maailman kasvavalle
väestölle, lisätä ansiotulojen määrää, auttaa palauttamaan metsien, sisävesivarojen ja
ekosysteemien tila ennalleen ja parantaa huomattavasti kykyämme sietää ilmastoon liittyviä
riskejä.44 Kestävään maatalous- ja elintarviketuotantoon liittyvien käytäntöjen odotetaan
luovan yli 200 miljoonaa kokoaikaista työpaikkaa maailmanlaajuisesti vuoteen 2050
mennessä.45
Myös tässä asiassa kansalaisten vaatimukset kasvavat. Kansalaiset arvostavat entistä
enemmän elintarvikkeita, jotka tuottavat laajempia hyötyjä yhteiskunnalle, kuten
luonnonmukaista tuotantoa, maantieteellisen merkinnän saaneita tuotteita ja paikallisia
elintarviketuotantojärjestelmiä, joiden hiilijalanjälki on pienempi, ja innovatiivisia
vähäpäästöisiä elintarvikeratkaisuja. Luonnonmukainen viljely, jossa painotetaan
ympäristönsuojelua ja eläinten hyvinvointia, on lisääntynyt tasaisesti kaikissa EU:n
jäsenvaltioissa, ja sen odotetaan edelleen kasvavan.46
Luonnonmukainen viljely yleistyy EU:ssa ja sen osuus maatalousmaan
kokonaispinta-alasta lähes kaksinkertaistui vuosina 2005–2016
Luonnonmukaisesti viljelty alue, prosentteina käytössä olevasta
maatalousmaasta

Lähde: Eurostat.

Koska EU on maailman johtava maatalous- ja elintarviketuotteiden viejä ja tuoja,47 sillä on
myös hyvät edellytykset hyötyä tästä taloudellisesta mahdollisuudesta ja nousta kestävien
elintarvikkeiden alalla maailmanlaajuiseksi johtajaksi. Tämä tavoite voidaan saavuttaa.
Meidän on uudistettava kokonaan tapa, jolla elintarvikkeita tuotetaan, jalostetaan, kulutetaan
ja jaetaan, vauhdittamalla siirtymistä kestävään elintarvikejärjestelmään, joka perustuu
kiertotalouden
periaatteisiin,
ja
tekemällä
innovatiivisesta,
terveellisestä,
ympäristöystävällisestä ja eläinten hyvinvointia edistävästä, turvallisesta ja ravinteikkaasta
elintarviketuotannosta yksi tärkeimmistä EU:n tavaramerkeistä.
Komissio on esittänyt ehdotuksen uudenaikaistetusta yhteisestä maatalouspolitiikasta (YMP),
jonka mukaan jäsenvaltioiden kansallisissa suunnitelmissa on otettava huomioon YMP:n
tavoitteisiin sisällytetyt tiukat kestävyysperiaatteet. Yhteisellä kalastuspolitiikalla on
parannettu huomattavasti EU:n kalastusalan kestävyyttä. On kuitenkin edelleen olennaisen
44
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Sustainable Development Commission”, tammikuu 2017.
45
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tärkeää jatkaa kalastuspolitiikan asianmukaista täytäntöönpanoa, muun muassa kaikkien
kalakantojen kestävää hoitoa ja kestävän vesiviljelyn kehittämistä.

Laatikko: Tukea siirtymiselle kestävään maatalouteen uudenaikaistetun YMP:n avulla
Tulevalla YMP:llä (2021–2027)48 varmistetaan myös vastaisuudessa laadukkaiden
elintarvikkeiden saatavuus ja vahva tuki EU:n ainutlaatuiselle maatalousmuodolle siten, että
kiinnitetään entistä enemmän huomiota ympäristöön ja ilmastoon tukemalla jatkuvaa
siirtymistä kestävämpään maatalousalaan ja elinvoimaisten maaseutualueiden kehittämistä.
Uusia velvoitteita ovat runsashiilisen maaperän säilyttäminen kosteikkoja ja turvesoita
suojelemalla; pakollinen ravinnehuollon väline, jolla voidaan parantaa veden laatua ja
vähentää ammoniakki- ja typpioksiduulitasoja; vuoroviljely viljelyn monipuolistamisen
sijaan. Kaikkien YMP:n tuista hyötyvien viljelijöiden on noudatettava näitä perusnormeja.
Kaikkien jäsenvaltioiden on kehitettävä ekojärjestelmiä, joilla tuetaan ja/tai kannustetaan
viljelijöitä, niin että he suosisivat ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia
maatalouskäytäntöjä, jotka ylittävät pakolliset vaatimukset. Lisäksi erilaisista vapaaehtoisista
järjestelmistä saatavan lisätuen avulla viljelijät voivat vaikuttaa vieläkin enemmän
kestävyyden parantamiseen.
Tässä yhteydessä on tärkeää hillitä mikrobilääkkeiden käyttöä, jotta voidaan vähentää
mikrobilääkeresistenssin vahvistumisriskiä eläimillä ja ihmisillä49, jatkaa EU:n
toimintasuunnitelmaa ruokahävikin torjumiseksi, kiinnittää entistä enemmän huomiota
eläinten hyvinvointia koskeviin normeihin, varmistaa torjunta-aineiden kestävä käyttö ja
muuntaa biojäte, tuotantojätteet ja hylkymateriaalit arvokkaiksi resursseiksi.
Tarkoituksenmukaisilla ja innovatiivisilla toimilla, kuten koulutuksella ja kuluttajille
suunnatulla tiedotuksella, voitaisiin rohkaista luomaan avoimia arvoketjuja ja kannustaa
tuottajia ja supermarketteja tarjoamaan ja kuluttajia valitsemaan kestäviä elintarvikkeita ja
terveellisiä ruokavalioita ja näin tarjota aitoja, kohtuuhintaisia ja terveellisiä vaihtoehtoja.
Lisäksi siirtyminen eläinperäisten tuotteiden kestävämpään kulutukseen toisi kuluttajille
merkittäviä terveyshyötyjä ja vaikuttaisi myönteisesti luonnonympäristöön.50
3.1.3

Energia, rakennukset ja liikkuvuus tulevaisuudenkestäviksi

Puhdas energia on kestävän tulevaisuuden kannalta olennainen tekijä. Meidän on tuotettava,
varastoitava ja kulutettava energiaa kestävästi, jotta voimme vähentää ympäristövaikutuksia ja
suojella EU:n kansalaisten terveyttä.
EU on jo nyt yksi maailman hiilitehokkaimmista talouksista. Uusiutuvista energialähteistä
peräisin oleva energia on erottamaton osa EU:n energiapalettia, ja yli puolet EU:n
sähkönjakelusta on ilmastoneutraalia. Energiatehokkuustoimet, kuten energiamerkintä, ovat
vähentäneet energian kulutusta viime vuosina.51 Laitteita ostaessaan kuluttajat valitsevat
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astianpesukoneita ja televisioita). Tämä tarkoittaa myös sitä, että ihmiset ostavat tehokkaampia tuotteita. Top ten, GFK:n
tietojen pohjalta. Saatavilla osoitteessa topten.eu
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entistä useammin energiatehokkaan vaihtoehdon. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan
energian ja energiatehokkuuden alalla on lähes 1,5 miljoonaa työpaikkaa Euroopassa.

Vuonna 2016 uusiutuvan energian osuus oli 17 % EU:n energiankulutuksesta,
kun tavoite vuodeksi 2020 on 20 %
Prosentteina energian kokonaisloppukulutuksesta
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Energiaunionin myötä Euroopan komissio on ottanut käyttöön yhden kattavimmista
maailmanlaajuisista politiikkakehyksistä energiakäänteen aikaansaamiseksi ja talouden
uudenaikaistamiseksi, kokoamalla yhteen ilmasto-, liikenne- ja tutkimuspoliittisia ja muita
toimia. Energiaunionia koskevaan asetukseen perustuvat EU:n tason tavoitteet, joiden mukaan
vuonna 2030 vähintään 32 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta olisi peräisin uusiutuvista
energialähteistä ja energiatehokkuus olisi 32,5 prosenttia, mahdollistavat sen, että voimme
ylittää Pariisin ilmastosopimuksen mukaisen sitoumuksen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä
vähintään 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoihin verrattuna.
Laatikko: Puhdas energia on tilaisuus luoda työpaikkoja ja kasvua
Vuosina 2008–2014
työpaikkojen määrä uusiutuviin energialähteisiin liittyvien
teknologioiden alalla kasvoi 70 prosenttia. Alalle on mahdollista luoda vielä 900 000
lisätyöpaikkaa vuoteen 2030 mennessä edellyttäen, että saadaan hankittua julkisia ja yksityisiä
investointeja. Näiden lisäksi 400 000 työpaikkaa voisi syntyä energiatehokkuuden alalle.
Vuoden 2030 jälkeen tarvitaan lisätoimia, jotta työtä voidaan jatkaa Pariisin
ilmastosopimuksen kirjaimen ja hengen mukaisesti, ja energiakäänteeseen liittyvä
taloudellinen potentiaali on hyödynnettävä kokonaisuudessaan. EU voi huomattavasti
vähentää kallista riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista, alentaa fossiilisen polttoaineen
tuonnista sille aiheutuvia kustannuksia, jotka ovat noin 260 miljardia euroa, lisätä
energiaomavaraisuuttaan ja myötävaikuttaa oikeudenmukaisempien energiamarkkinoiden
luomiseen. On olennaisen tärkeää, että jatkamme energiamarkkinoiden yhdentämistä
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rakentamalla puuttuvat yhteydet ja helpottamalla rajat ylittävää energiakauppaa. Siirtymistä
puhtaaseen energiaan voidaan tukea myös valtamerienergialla ja merituulivoimalla. Tämän
alan edelläkävijänä EU:n olisi vastaisuudessakin pidettävä kiinni etulyöntiasemastaan.
Koska nykypäivänä rakennusten osuus energiankulutuksesta on noin 40 prosenttia, niiden
energiatehokkuutta on parannettava kunnostamalla ja uudenaikaistamalla. Tähän onkin jo
ryhdytty. Esimerkiksi juuri rakennusten kunnostamiseen liittyvässä ympäristöliiketoiminnassa
on yli 3,4 miljoonaa työpaikkaa EU:ssa. Rakennusten energiankulutuksen vähentäminen
edellyttää tehokasta ja puhdasta sähkölämmitystä mutta myös älykkäämpiä rakennuksia ja
laitteita sekä parempia eristysmateriaaleja, mikä on kaikilta osin kiertotalouden periaatteiden
mukaista.
Rakennusten energiatehokkuutta koskevalla direktiivillä pyritään parantamaan
asumisen laatua tehostamalla talojen eristystä ja ilmastointia ja tekemällä EU:n
rakennuskannasta hiilivapaa vuoteen 2050 mennessä. Tällaiset toimet alentavat
asuinkustannuksia, jolloin ihmisille jää myös enemmän rahaa muihin tarkoituksiin.
Ensisijaisesti on kuitenkin löydettävä keinoja, joilla ihmisiä autetaan toteuttamaan siirtymä.
Toinen liikkeellepaneva voima puhtaaseen, resurssitehokkaaseen ja hiilineutraaliin
tulevaisuuteen siirryttäessä on liikkuvuus, joka kattaa muun muassa kaupunkiliikenteen,
Euroopan laajuiset liikenneverkot, maantieliikenteen sekä laiva- ja lentoliikenteen. Liikenneja liikkuvuuspalvelut työllistävät noin 11 miljoonaa ihmistä, ja nykypäivänä liikkuvuuden
kysyntä on suurta. Nykyisellään liikenne kuitenkin aiheuttaa ilman saastumista, melua,
ruuhkia ja liikenneonnettomuuksia. Jo nyt liikenne tuottaa lähes neljäsosan EU:n
kasvihuonekaasupäästöistä ja sen päästöjalanjälki on kasvussa. Komission vuonna 2016
esittämään vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevaan toimintasuunnitelmaan ja sitä seuranneisiin
”Eurooppa liikkeellä” -ehdotuksiin sisältyy lukuisia toimia, jotka tähtäävät siihen, että
liikennejärjestelmästämme
tulisi
kestävämpi.
Näillä
toimilla
tähdätään
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, ja ne ovat myös EU:n yrityksille selkeä viesti
investoida puhtaaseen liikenteeseen. Myös tämä edistää työpaikkoja ja kasvua. Meidän on
priorisoitava puhtaita ja kohtuuhintaisia vaihtoehtoja, jotta EU:n teillä liikkuisi ainoastaan
päästöttömiä kulkuneuvoja, ja hyödynnettävä parhaalla mahdollisella tavalla
digitaaliteknologioita
polttoainekulutuksen
vähentämiseksi.
EU:n
satelliittinavigointijärjestelmillä vähennetään niin ikään esimerkiksi lento- ja
maantieliikenteestä aiheutuvia päästöjä.

Liikenteessä käytetyn
uusiutuvan energian osuus
lähes kolminkertaistui 10
vuodessa ja oli 71 % vuonna
2016.
Eurostat 2018

Kaupungit ovat edelläkävijöitä kestävään liikkuvuuteen siirtymisessä. Kestävä
kaupunkisuunnittelu, yhdennetty aluesuunnittelu, liikkuvuuteen liittyviin vaatimuksiin
vastaaminen ja infrastruktuuri ovat osa-alueita, joissa kaupungeilla on tärkeä rooli.
Kaupunkialueita olisi myös tuettava digitalisaation, automaation ja muiden innovatiivisten
ratkaisujen hyödyntämisessä, ja niissä olisi pyrittävä aktiivisten liikennemuotojen ja
joukkoliikenteen toteuttamiseen, muun muassa kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseen, autojen
yhteiskäyttöpalveluihin ja yhteiskyyteihin.
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Lisäksi on tärkeää tarkastella kulkuneuvojen ja liikenneinfrastruktuurin suunnittelua ja
käyttöiän loppua, jotta voidaan varmistaa, että kiertotalouteen siirtymisen myötä avautuvat
mahdollisuudet käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Käyttöikänsä päähän tulleissa
kulkuneuvoissa on vielä tallella runsaasti arvokkaita materiaaleja. Romuajoneuvoja
koskevassa EU:n lainsäädäntökehyksessä edellytetään, että tuottajat suunnittelevat ja
valmistavat uusia kulkuneuvoja, joissa ei ole käytetty vaarallisia aineita ja joissa vanhan
ajoneuvon materiaaleja on helppo käyttää uudestaan ja kierrättää uusien tuotteiden
valmistamiseksi.
Näiden toimenpiteiden lisäksi voidaan kuitenkin tehdä ja on tehtävä enemmän, kuten
hyödyntää kulkuneuvojen ja liikenneinfrastruktuurin kierrätysmateriaalia ja kierrättää
tehokkaammin. Lisäämällä esimerkiksi sähköautojen akkujen keräystä ja kierrätystä EU voisi
vähentää riippuvuuttaan tuontimateriaaleista ja auttaa säilyttämään hyödynnettyjen
materiaalien arvon EU:n taloudessa.
Niin sääntely- kuin taloudellisetkin lisäkannustimet
ovat tulevaisuudessa tärkeitä, jotta kiertotalouden potentiaalista saadaan kaikki hyöty irti
liikenteen alalla.
3.1.4

Sosiaalisesti oikeudenmukaisen siirtymän varmistaminen

Solidaarisuus ja vauraus ovat itsessään hyveitä ja muodostavat vapaiden ja demokraattisten
yhteiskuntiemme ytimen. Siirtyminen ekologisesti kestävään talouskasvuun ja kilpailukykyyn
voi onnistua ainoastaan, jos se on samalla myös osallistava. Kestävyysmuutoksessa on näin
ollen kyse myös sosiaalisten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämisestä kaikkien osalta,
mikä puolestaan lisää sosiaalista yhteenkuuluvuutta jäsenvaltioissa ja koko EU:ssa.
Siirtymisellä kestävään kehitykseen voi olla tuntuvia myönteisiä heijastusvaikutuksia
sosiaaliseen hyvinvointiin. Sen lisäksi, että se luo pohjan ihmisarvoisille työpaikoille, sillä voi
myös olla huomattavia terveysvaikutuksia. Yleisessä tiedossa on, että hyvä terveys ja
luonnonympäristömme tila liittyvät tiiviisti toisiinsa: ilmansaasteiden ja veden saastumisen
haitalliset
vaikutukset
terveyteen
ovat
tästä
hyvä
esimerkki.
Kestävillä
elintarvikejärjestelmillä voidaan tarjota laadukasta ja ravinteikasta ruokaa kaikille
kansalaisille.
Laatikko: EU:n kemikaalilainsäädäntö on myötävaikuttanut ihmisten terveyden
korkeatasoisen suojelun varmistamiseen. Viimeisten neljän vuosikymmenen aikana ihmisten
ja ympäristön altistuminen vaarallisille aineille on vähentynyt jyrkästi. EU:n lainsäädäntö on
myös auttanut vähentämään altistumista tietyille syöpää aiheuttaville aineille työpaikalla.
Arvioiden mukaan sen avulla on pystytty estämään noin miljoona uutta syöpätapausta EU:ssa
viimeisten 20 vuoden aikana.
Synergioiden luomiseen ja taloutemme uudenaikaistamiseen liittyy toisinaan myös hankalia
kompromisseja. Vaikka siirtyminen kestävään kehitykseen luo uusia työpaikkoja, perinteisiä
työpaikkoja voi kadota tai ne voivat muuttua, muun muassa digitalisaation ja automatisaation
seurauksena, mikä aiheuttaa tilapäistä kitkaa työmarkkinoilla. Nykytilanteessa on esimerkiksi
epäselvää, mitkä tarkkaan ottaen ovat tekoälyn vaikutukset työmarkkinoihin tulevaisuudessa.
Vaikka monissa kotitalouksissa kamppaillaan toimeentulosta, ihmiset ymmärtävät yhä
paremmin, että meidän on muutettava tuotanto- ja kulutustapojamme. Sen lisäksi, että nämä
haasteet koettelevat suhteessa ankarammin keskiluokkaa ja alempia tuloluokkia, esimerkiksi
asuntojen, autojen tai osaamisen parantamisesta aiheutuvat kustannukset voivat niin ikään
aiheuttaa suurempaa rasitetta juuri näissä tuloluokissa.
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Siirtymisestä aiheutuu seurauksia niiden yritysten työntekijöille, joita muutokset koskevat, ja
joskus jopa kokonaisille alueille. Siirtyminen on mahdollista, jos perusperiaatteena on, että
ketään ei unohdeta. Siirtyminen kestävään kehitykseen ei yksinkertaisesti onnistu, jos se
toteutetaan tiettyjen ihmisryhmien, yhteisöjen, alojen tai alueiden kustannuksella. Kaikille
yhteiskuntamme jäsenille on annettava yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua omalla
panoksellaan EU:n kestävään tulevaisuuteen ja hyötyä siirtymisestä. Meidän on erityisesti
lisättävä naisten mahdollisuuksia osallistua työmarkkinoille ja saavuttaa taloudellinen
riippumattomuus.
Jos haluamme johdattaa yhteiskuntamme menestyksekkäästi kestävälle tielle, meidän on
varmistettava, että politiikkatoimet, joihin kuuluu myös tarvittavien taitojen tarjoaminen,
auttavat kaikkia EU:n kansalaisia toteuttamaan tämän muutoksen. Komissio on esimerkiksi
käynnistänyt siirtymävaiheessa olevia kivihiilialueita koskevan aloitteen, jolla autetaan
laatimaan strategioita ja kehittämään hankkeita elinkelpoisen sosiaalisen, taloudellisen ja
teknologisen muutoksen toteuttamiseksi tietyillä EU:n alueilla. Aloite on tarkoitus laajentaa
kattamaan myös hiili-intensiivisiä alueita. Tällaisia aikaisessa vaiheessa käynnistettyjä
aloitteita, jotka ennakoivat siirtymiseen liittyviä haasteita, olisi vahvistettava ja niiden määrä
olisi moninkertaistettava muilla aloilla, kuten ajoneuvojen ja joidenkin elintarvikkeiden alalla,
joilla muutos on tarpeen.
EU:n suunnitelmat kivihiilialueiden siirtymää varten paljon
aikataulua edellä
Työpaikkojen mahdolliset menetykset EU-27:ssä
vuoteen 2030 mennessä (kumulatiivinen)
<1000
1000-3000
3000-6000
6000-15000
>15 000
(enint. 41 000)

Lähde: Euroopan kommissio (Yhteinen tutkimuskeskus, aluepolitiikan
pääosasto).
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Sosiaalisesti osallistavan, oikeudenmukaisen ja reilun siirtymisen varmistaminen on edellytys
sille, että vaadittavat toimet saavat yleisen hyväksynnän ja että siirtyminen toteutuu kaikkien
kannalta menestyksekkäästi. Tämä merkitsee paitsi suurempaa ja oikeudenmukaisempaa
osallistumista työmarkkinoille siten, että samalla korostetaan työpaikkojen laatua ja työoloja,
myös vähemmistöjen oikeuksien kunnioittamista.
Tässä yhteydessä laillinen ja hyvin hallittu muuttoliike, jolla vastataan väestörakenteen
muutokseen, niin muuttajien lähtö- kuin kohdemaissakin, voi luoda mahdollisuuksia EU:n
taloudelle. Kaikkien EU:ssa oikeutetusti ja laillisesti asuvien muuttajien kotouttaminen ja
osallistaminen yhteiskuntiin – olipa kyse sitten kulttuurista, yhteiskuntaelämästä tai taloudesta
– on kaikkien vastuulla, ja sillä on ratkaisevan tärkeä merkitys sosiaalisen yhteenkuuluvuuden
varmistamisen kannalta.52
Siirtyminen kestävään kehitykseen edellyttää myös investointeja tuloksellisiin ja
yhdennettyihin sosiaalisen suojelun järjestelmiin, muun muassa koulutuksen, elinikäisen
oppimisen, lastenhoidon, iltapäivähoidon, terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon kaltaisiin
laadukkaisiin palveluihin. Tämä on olennaisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa yhtäläiset
oikeudet kaikille ja edistää taloudellista ja sosiaalista lähentymistä. Erityisesti
terveydenhuoltojärjestelmiä on kehitettävä siten, että ne olisivat helposti käytettävissä ja
potilaskeskeisempiä ja kohtuuhintaisia kaikille, lääkkeiden saatavuuden parantaminen
mukaan lukien, ja että niissä keskityttäisiin vahvasti terveyden edistämiseen ja tautien
ehkäisemiseen. Lisäksi terveydenhuollon työvoimaa koskevaa suunnittelua ja ennakointia
olisi lisättävä ja parannettava ja kustannustehokkaiden digitaaliteknologioiden käyttöä
laajennettava.53
Näin ollen sosiaalisten investointien on säilytettävä paikkansa EU:n ja sen jäsenvaltioiden
ensisijaisten painopisteiden joukossa. Sosiaalista Eurooppaa käsittelevä pohdinta-asiakirja54
on tärkeä viiteasiakirja, jossa tarkastellaan yksityiskohtaisesti niitä vaihtoehtoja, joita meillä
on sosiaalisten malliemme mukauttamiseksi tuleviin haasteisiin. Euroopan sosiaalisten
oikeuksien pilari, jonka EU:n toimielimet vahvistivat marraskuussa 2017, on tärkein EU:ta
eteenpäin ohjaava kehys. Pilarin tavoitteena on toimia työ- ja elinolojen uudistamisen
ohjenuorana. Siinä esitetään työllisyys- ja sosiaalialan tärkeitä periaatteita ja oikeuksia.
Meidän on nyt keskityttävä pilarin tavoitteiden toteuttamiseen. Jatkossa on myös
varmistettava, että pilarin toteuttaminen auttaa ihmisiä hankkimaan oikeanlaista osaamista
oikeanlaisiin työpaikkoihin, joilla tuetaan siirtymistä vihreään talouteen.
Siirtymisellä kestävään kehitykseen on myös edelleen autettava jäsenvaltioita ja alueita
kasvamaan ylöspäin ja toisiaan kohti ja pyrittävä samalla välttämään laajempaa alueiden
välistä epäoikeudenmukaisuutta ja eriarvoisuutta EU:ssa kaupunki- ja maaseutualueiden
sisällä ja niiden välillä.
EU:n pinta-alasta 75 prosenttia on maaseutua, ja yli kaksi kolmasosaa EU:n väestöstä asuu
kaupunkialueilla. Kaupunkialueet tuottavat jopa 85 prosenttia EU:n BKT:stä, niiden osuus
energiankulutuksesta on noin 60–80 prosenttia ja niiden yleisiä ongelmia ovat muun muassa
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COM(2016) 377.
Vuonna 2017 jopa 9,6 prosenttia EU:n BKT:stä käytettiin terveydenhuoltoon. Niinpä terveydenhuoltoalan varainkäytön
tehostaminen ja turhien menojen karsiminen on entistä tärkeämpää.
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COM(2017) 206, Pohdinta-asiakirja Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta, 26. huhtikuuta 2017.
53

27

ruuhkat, kunnollisten asuntojen puute, ilmansaasteet ja rappeutuva infrastruktuuri.55 EU:n
kaupunkiagendan täytäntöönpano ja kehittäminen olisi pidettävä ensisijaisena tavoitteena ja
synergioita eri kestävyystoimien ja muiden välineiden kanssa olisi vahvistettava.
Maaseutualueet ovat myös elintarvikkeiden, energian ja materiaalien pääasiallisia toimittajia,
minkä vuoksi ne ovat erittäin tärkeitä siirtymisessä kestävään kehitykseen. Biotalous on tästä
hyvä esimerkki, sillä sen avulla voidaan vaikuttaa merkittävästi siihen, että taloudestamme
tulee hiilivapaa, ja samalla luoda työpaikkoja maaseudulle. Kestävä matkailu ja
elintarvikejärjestelmät ovat myös hyviä esimerkkejä maaseutualueiden tarjoamista
taloudellisista mahdollisuuksista, joihin liittyy myös kulttuuri- ja luonnonperinnön
suojeleminen ja vahvistaminen.
EU:n toimet, kuten koheesiopolitiikka ja maaseudun kehittämistoimet, mukaan lukien EU:n
älykkäiden kylien toimintaohjelma (EU action for Smart Villages), eivät yksistään riitä.
Kaikkien toimijoiden, muun muassa kansallisten ja alueellisten toimijoiden, on tehtävä osansa
kestävään kehitykseen siirtymisen nopeuttamiseksi ja sovellettava asianmukaisia sääntelyyn
liittyviä ja muita toimintatapoja, joilla vahvistetaan maaseutualueita ja turvataan yhtäläiset
elinolot.

3.2 Horisontaaliset tekijät, jotka mahdollistavat siirtymisen kestävään
kehitykseen
3.2.1

Koulutus, tiede, teknologia, tutkimus, innovointi ja digitalisaatio

Koulutus, tiede, teknologia, tutkimus ja innovointi ovat edellytyksiä sille, että EU:n talous
saadaan kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti kestävälle pohjalle.56 Meidän on edelleen
lisättävä ja laajennettava tietämystämme ja hiottava osaamistamme. Meidän olisi investoitava
enemmän näihin aloihin ja suunnattava niitä kohti kestävän kehityksen tavoitteita.
Koulutus ja elinikäinen oppiminen ovat välttämättömiä kestävyysajattelun luomiseksi. EU:n
johtajat ovat päättäneet työskennellä eurooppalaisen koulutusalueen luomiseksi vuoteen 2025
mennessä, jotta koulutuksen ja kulttuurin koko potentiaali saadaan käyttöön tukemaan
työpaikkojen ja talouskasvun luomista ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämistä.
Koulutus on arvo itsessään ja korvaamaton keino saavuttaa kestävä kehitys. Sen takia on
ensisijaisesti pyrittävä parantamaan kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia saada osallistavaa ja
laadukasta koulutusta kaikissa elämänvaiheissa varhaislapsuudesta korkeakoulutukseen ja
aikuiskoulutukseen. Kaikentasoisia koulutuslaitoksia olisi kannustettava ottamaan kestävän
kehityksen tavoitteet ohjenuoraksi toiminnalleen. Koulutuslaitoksia olisi tuettava, jotta niistä
voi tulla paikkoja, joissa kestävyyden edellyttämiä taitoja opetetaan ja myös harjoitetaan
aktiivisesti. Tärkeää on myös uudistaa ja nykyaikaistaa koulutusjärjestelmiä muun muassa
rakentamalla vihreitä kouluja ja kampuksia ja kehittämällä uusia taitoja, joita tarvitaan
digitaalitaloudessa.
Edistymisen kannalta ensisijaisia osa-alueita ovat myös tietoteknisen osaamisen ja keskeisten
digitaalisten taitojen parantaminen EU:n digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman57
mukaisesti sekä keskittyminen tekoälyyn58. Digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien
55

Yhdistyneet kansakunnat, kestävän kehityksen tavoite 11: ”Taataan turvalliset ja kestävät kaupungit sekä
asuinyhdyskunnat”. Luettavissa osoitteessa https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/
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”The Role of Science, Technology and Innovation Policies to Foster the Implementation of the Sustainable Development
Goals”, Rio+20-konferenssin ja erityisesti kestävän kehityksen tavoitteiden seurantaa koskevan asiantuntijaryhmän raportti.
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Komissio käynnisti marraskuussa 2018 AI Watch -palvelun voidakseen seurata tekoälyyn liittyvää kehitystä EU:ssa ja
maailmanlaajuisesti ja tarjota tarvittavan analyyttisen perustan jatkotoimille.
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hyödyntäminen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi on selkeä ensisijainen
tavoite. EU on vahvasti sitoutunut kehittämään valmiuksia ja asiantuntemusta keskeisissä
digitaaliteknologioissa, joihin kuuluvat muun muassa liitettävyys, esineiden internet,
kyberturvallisuus, lohkoketjuteknologia ja suurteholaskenta. Samalla se kiinnittää huomiota
digitaalisten infrastruktuurien mahdollisiin negatiivisiin ulkoisvaikutuksiin.
Tekoäly on ala, jolla EU on jäänyt jälkeen Kiinaan ja Yhdysvaltoihin verrattuna. 59 EU:n on
kurottava etumatka nopeasti kiinni, jotta se voi saada taloudellisia hyötyjä. Samalla sen on
otettava johtoasema uusien teknologioiden ohella tarvittavien eettisten sääntöjen
muokkaamisessa. Näin EU voi auttaa varmistamaan, että tekoäly tuottaa nettohyötyä ihmisten
elämässä ja työmaailmassa. Koska tekoälyn avulla voidaan käsitellä suuria määriä tietoja
hetkessä, se mahdollistaa huomattavat tuottavuuden lisäykset monilla aloilla, kuten
terveydenhuolto, energia, maatalous, koulutus ja ympäristönsuojelu. Esimerkiksi
maatalousalalla tutkijat käyttävät nykyään tekoälyä ja massadataa ennustaakseen satoja jo
useita kuukausia ennen sadonkorjuuta. Tällä tavoin tutkijat voivat auttaa viljelijöitä lisäämään
tuottavuutta, tekemään tietoon perustuvia istutuspäätöksiä ja viime kädessä parantamaan
elintarviketurvaa.60
Tutkimus ja innovointi ovat tärkeitä muutoksen vauhdittajia, joiden avulla voidaan analysoida
muutoksen vaikutuksia ja varmistaa, että mahdollinen siirtymä lisää hyvinvointiamme.
Lisäksi ne auttavat meitä vähentämään kustannuksia. Jos investoimme nyt enemmän
innovointiin ja teknologian kehittämiseen, voimme pidemmällä aikavälillä vähentää
kustannuksia, joita aiheutuu pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamisesta. Näihin kuuluvat
muun muassa ilmastonmuutos- ja ympäristötavoitteisiin liittyvät tavoitteet. Euroopassa on
tarvittava älykkyys, osaaminen ja sisäsyntyinen luovuus. EU:lla on laajan tutkijoiden ja
innovoijien joukon ansiosta hyvät valmiudet siirtyä johtoasemaan vihreää ja osallistavaa
kasvua koskevien läpimurtoratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Näitä ratkaisuja
sovelletaan jatkossa sekä EU:ssa että maailmanlaajuisesti.
Tämän potentiaalin hyödyntämiseksi täysimääräisesti EU:n jäsenvaltioiden on kuitenkin
lisättävä tutkimusmenojaan. EU:ssa on sovittu, että vuoteen 2020 mennessä kolme prosenttia
jäsenvaltioiden BKT:stä olisi investoitava tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin. Tästä
tavoitteesta ollaan kuitenkin vielä kaukana.
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Euroopan komissio, ”USA-China-EU plans for AI: where do we stand?”, tammikuu 2018. Saatavilla osoitteessa
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_AI%20USA-ChinaEU%20plans%20for%20AI%20v5.pdf
60
Jiaxuan You, Xiaocheng li, Melvin Low, David B. Lobell, Stefano Ermon, ”Sustainability and Artificial Intelligence Lab,
Combining Remote Sensing Data and Machine Learning to Predict Crop Yield”. Saatavilla osoitteessa
http://sustain.stanford.edu/crop-yield-analysis
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Kiina investoi T&K:hon vauhdilla, joka ylittää sekä EU:n että Yhdysvallat
T&K-intensiteetti (T&K-kokonaismenot prosentteina suhteessa BKT:hen), 1995—2017
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Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmat toimivat EU:n tasolla kestävän kilpailukyvyn,
kasvun ja investointien edistäjinä. Jotta siirtymistä kestävään kehitykseen voidaan nopeuttaa,
tutkimus- ja innovaatiorahoitusta on täydennettävä soveltamalla investointeihin strategista
lähestymistapaa, joka mahdollistaa innovatiivisten ratkaisujen siirtymisen markkinoille, sillä
nämä edellyttävät usein pääomavaltaisia ja suuririskisiä investointeja. Euroopan strategisten
investointien rahaston kaltaisia välineitä on luotu vähentämään tällaisiin investointeihin
liittyviä riskejä ja tekemään niistä yksityisten sidosryhmien kannalta houkuttelevampia.
Hiljattain ehdotettu Euroopan innovaationeuvosto voi myös auttaa tukemalla huippuluokan
innovoijia, startup-yrityksiä, pieniä yrityksiä ja tutkijoita saamaan läpi suuririskisiä
innovatiivisia hankkeita, laajentamaan toimintaa kansainvälisesti ja hyödyntämään älyllistä
vuorovaikutusta.
EU ja jäsenvaltiot voisivat keskittyä rahoittamaan läpimurtoteknologioita ja murroksellisia
teknologioita sekä innovatiivisia yrityksiä, joilla on mahdollisuus nousta EU:n ja koko
maailman markkinajohtajiksi kestävään kehitykseen siirtymisessä, sekä näiden innovaatioiden
tehokasta ja ajantasaista käyttöönottoa. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä kestäviin ja
innovatiivisiin maatalous- ja elintarvikejärjestelmiin, puhtaaseen teknologiaan, ihmisten ja
eläinten terveyteen, ekosysteemiratkaisuihin sekä resurssitehokkaisiin tuotteisiin ja
tuotantomenetelmiin. Lisäksi niiden tueksi tarvitaan sääntelykehystä, jonka avulla edistetään
kestävää kehitystä koskevien innovaatioiden tehokasta käyttöönottoa.
EU:n ja jäsenvaltioiden olisi myös edistettävä vahvempien yhteyksien muodostumista
tutkijoiden ja yritysten välille. EU:n tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokeskittymillä ja
yrityshautomoilla on tärkeä merkitys kestävän kehityksen tukemisessa, jotta tutkijat ja
yritysten edustajat voivat tavata toisiaan, vaihtaa parhaita toimintatapoja ja vauhdittaa
innovointia. Suurilla yrityksillä saattaa olla riittävästi resursseja tehdä omaa tutkimusta, mutta
pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tämä ei useinkaan ole mahdollista. Tämän puutteen
poistamiseksi tarvitaan vahvempia ja suorempia yhteyksiä tutkimusyhteisöön.
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Laatikko: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutilla (EIT) on 40 innovaatiokeskittymää
eri puolilla EU:ta, ja se yhdistää koulutuksen, tutkimuksen ja liike-elämän edustajat yhteiseen
osaamiskolmioon. Useita osaamis- ja innovaatioyhteisöjä on jo perustettu ja monia muita on
perusteilla. Nämä yhteisöt käsittelevät kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyviä keskeisiä
yhteiskunnallisia haasteita EU:ssa. Haasteisiin kuuluvat muun muassa ilmasto, energia,
ravinto, terveys, raaka-aineet, digitaaliasiat, kaupunkiliikenne ja kehittynyt valmistus. Niitä on
yhdessä ratkaisemassa yli 1 200 liike-elämän, tutkimusmaailman ja koulutusalan kumppania.
3.2.2

Rahoitus, hinnoittelu, verotus ja kilpailu

Jos emme tee mitään, kustannukset kasvavat keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä valtaviksi.
Toisaalta kestävään kehitykseen siirtyminen edellyttää huomattavia lyhyen aikavälin
investointeja ja perusteellista muutosta rahoitusjärjestelmän toimintaan. Kestävän kehityksen
tavoitteiden saavuttamiseksi arvioidaan tarvittavan noin 4,5–6 biljoonaa euroa
maailmanlaajuisesti.61 Jotta EU voi saavuttaa Pariisissa sovitut tavoitteet vuoteen 2030
mennessä, tarvitaan noin 180 miljardia euroa lisärahoitusta. EU:n tavoitteisiin sisältyy muun
muassa kasvihuonekaasupäästöjen 40 prosentin vähennys. Julkisia varoja on kohdennettava
paremmin ja älykkäämmin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kaikkiin tarpeisiin ei kuitenkaan
voida vastata, jollei myös yksityinen sektori siirry kestävään kehitykseen. Siirtyminen
kestävään kehitykseen edellyttää varojen mobilisoinnin ohella sitä, että on asteittain
lopetettava sellaisten hankkeiden rahoitus, jotka ovat haitallisia vihreän ja osallistavan
talouskasvun kannalta.
Euroopan investointiohjelman tavoitteena on saada liikkeelle yksityistä rahoitusta julkisten
hyötyjen aikaansaamiseksi. Investointiohjelman vuonna 2015 käynnistetyn rahoitusosion eli
Euroopan strategisten investointien rahaston avulla on tähän mennessä saatu liikkeelle
yhteensä 370 miljardia euroa investointeja Euroopan talouden nykyaikaistamisen kannalta
välttämättömillä aloilla. Näihin kuuluvat muun muassa energia ja energiatehokkuus, tutkimus,
kehittäminen ja innovointi sekä sosiaalinen infrastruktuuri, kuten sosiaalinen tai
kohtuuhintainen asuntotuotanto. Komissio on ehdottanut seuraavaa, vuodet 2021–2027
kattavaa rahoituskehystä varten, että sosiaalialan, mukaan lukien sosiaalinen yrittäjyys,
talousarviomäärärahat kaksinkertaistetaan ja että rahoitetaan vain kestäviä infrastruktuureja.
Euroopan investointipankkiryhmä on jo nyt maailman suurin monenvälinen
ilmastorahoituksen tarjoaja, ja se on sitoutunut osoittamaan vähintään 25 prosenttia
investoinneistaan ilmastomuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen.
Komissio on korkean tason asiantuntijaryhmän suositusten pohjalta laatinut
etenemissuunnitelman, jonka tarkoituksena on kasvattaa rahoituksen roolia toimivan talouden
edistäjänä, jotta se tukisi samalla myös yhteiskunnallisten ja ympäristötavoitteiden
saavuttamista. Kestävää rahoitusta koskeva toimintasuunnitelma62 ja sen jälkeen annetut
lainsäädäntöehdotukset auttavat sijoittajia tekemään tietoon perustuvia investointipäätöksiä
kestäville investoinneille asetettujen selkeiden kriteerien mukaisesti. Näin voidaan
todennäköisesti nopeuttaa ja tehdä lisää entistä laajempia investointeja kestäviin hankkeisiin
sekä EU:ssa että muualla ja kannustaa investoijia lopettamaan kestämättömät investoinnit.

61

Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssi. Saatavilla osoitteessa
http://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/blog/2017/7/12/What-kind-of-blender-do-we-need-to-finance-the-SDGs.html
62
Kestävää rahoitusta koskeva toimintasuunnitelma. Saatavilla osoitteessa https://ec.europa.eu/info/publications/180524proposal-sustainable-finance_en
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Vihreät joukkovelkakirjat ovat nousussa, mutta niiden osuus on yhä
vähäinen maailmanlaajuisilla joukkolainamarkkinoilla (noin 1 %)
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On myös pyrittävä lisäämään kestävän rahoituksen yhteyksiä reaalitalouteen, jotta tarjolla
olisi enemmän kestäviä tuotteita ja palveluita, kun investoijien kysyntä niistä kasvaa.
Ulkoisten vaikutusten tehokas hinnoittelu on tässä suhteessa keskeistä. EU:n kansalaisille
suunnattua tiedottamista rahoitusjärjestelmästä olisi myös lisättävä, jotta kansalaiset olisivat
tietoisempia rahoittamastaan yritystoiminnasta ja siitä, miten rahastojen johtajat voidaan
saattaa vastuuseen, jos varoja ei hallinnoida kestävällä tavalla.
EU on johtoasemassa, kun rahoitusjärjestelmä siirtyy kaikilta osin kestävälle uralle
seuraavien toimien avulla:
 Luodaan yhteinen kieli: otetaan käyttöön EU:n yhteinen luokittelujärjestelmä
(taksonomia), jotta voidaan määritellä kestävät taloudelliset toiminnot ja sellaiset alat,
joilla kestävillä investoinneilla saadaan aikaan suurimmat vaikutukset.
 Vähennetään viherpesun riskiä: luodaan vihreitä rahoitustuotteita varten normeja ja
merkintöjä, jotta investoijat voivat helposti tunnistaa investoinnit, jotka täyttävät vihreät
tai vähähiiliset kriteerit.
 Sisällytetään kestävyys vakavaraisuusvaatimuksiin: velvoitetaan vakuutus- ja
sijoituspalveluyritykset ottamaan neuvonnassa huomioon se, miten niiden asiakkaat
suhtautuvat kestävyysnäkökohtiin.
 Kehitetään kestävyyden vertailuarvot ja edistetään niiden avoimuutta.
 Selkeytetään yhteisösijoittajien ja omaisuudenhoitajien velvollisuuksia: varmistetaan,
että yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat ottavat kestävyyden huomioon
investointipäätöksissään, ja tiukennetaan niitä koskevia julkistamisvaatimuksia.
 Lisätään yritysraportoinnin avoimuutta: tarkistetaan ohjeita, jotka koskevat muiden
kuin taloudellisten tietojen julkistamista.
 Sisällytetään kestävyys vakavaraisuusvaatimuksiin: otetaan vihreä tukikerroin
huomioon silloin kun se on perusteltua riskinäkökulmasta, jotta voidaan turvata
rahoitusvakaus.
Jotta voidaan turvata viranomaisten taloudelliset valmiudet investoida kestävään kehitykseen
siirtymiseen, tarvitaan myös toimia, joiden tavoitteena on toteuttaa julkisen talouden kestävät
uudistukset kaikilla tasoilla. Meidän olisi tehostettava toimia, joilla torjutaan verovilppiä ja
yhtiöveron kiertämistä. Tarvitaan ylikansallista yhteistyötä, jotta voidaan puuttua
veroparatiiseihin, jotka heikentävät sekä EU:n että kehitysmaiden veropohjaa.
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EU:n verojärjestelmät ja hinnoittelu olisi suunniteltava siten, että ne vastaavat todellisia
kustannuksia, että niiden avulla puututaan tärkeimpiin sosiaalisiin ja ympäristöongelmiin ja
että ne käynnistävät toimintamallien muutoksen kaikkialla taloudessa. Kestävä kilpailu
edellyttää hintoja, jotka kuvastavat tuotannon ja käytön todellisia kustannuksia eli joissa
otetaan huomioon ulkoiset vaikutukset.63
Sääntelyviranomaisten, yritysjohtajien ja kansalaisyhteiskunnan edustajien on tehtävä
yhteistyötä, jotta voidaan tarjota yhtäläiset toimintaedellytykset kestävän kehityksen
tavoitteiden mukaisesti ja käynnistää kehitys, jonka lopputuloksena kestävät tuotteet ja
palvelut ovat kaikkein edullisimmat.
Tähän olisi sisällyttävä verojärjestelmien muuttaminen siten, että jäsenvaltiot vähentävät työn
verotusta ja toisaalta lisäävät pääoman, saastumisen aiheuttajien, liian alhaisiksi hinnoiteltujen
luonnonvarojen ja muiden ympäristöä koskevien ulkoisvaikutusten verottamista.64 Käyttäjä
maksaa -periaatetta ja aiheuttamisperiaatetta on sovellettava, jotta voidaan ehkäistä
ympäristön pilaantumista ja korjata jo aiheutuneita vaurioita sekä estää kustannusten
siirtyminen veronmaksajien maksettavaksi. Tällä hetkellä työstä saatavat verotulot ovat
EU:ssa kahdeksan kertaa suuremmat kuin ympäristöveroista saatavat tulot. Vuosien aikana
vain muutama jäsenvaltio on vähentänyt työstä saatavien verotulojen osuutta ja kasvattanut
ympäristöverojen osuutta.

Lähes kaikki vastaajat ovat sitä mieltä,
että merkittävät saastuttajat ovat
ensisijaisesti vastuussa aiheuttamansa
vahingon korjaamisesta.
Eurobarometri-tutkimus
ympäristöasioista 2017

Liikenteen ulkoiset kustannukset ovat EU:ssa hyvin suuret
Euroopan komissio on teettänyt tutkimuksen, jossa ulkoiset kustannukset on sisällytetty
kaikkien liikennemuotojen kustannuksiin. Sen jälkeen näin saatuja kustannuksia on verrattu
käyttäjien todellisuudessa maksamiin kustannuksiin. Ulkoisina kustannuksina on otettu
huomioon ruuhkat, liikenneonnettomuudet, hiilidioksidipäästöt, melu, ilman saastuminen ja
luontotyypeille aiheutuva vahinko. Tavoitteena on arvioida, missä määrin käyttäjä maksaa periaatetta ja aiheuttamisperiaatetta sovelletaan EU:ssa, sekä määrittää toimintavaihtoehdot
haitallisten ulkoisten vaikutusten sisällyttämiseksi paremmin kustannuksiin. Alustavien
tulosten mukaan liikenteen ulkoiset kustannukset ovat EU:n jäsenvaltioissa arviolta noin
1 000 miljardia euroa vuodessa eli lähes 7 prosenttia suhteessa BKT:hen. Tutkimuksen on
tarkoitus valmistua vuoden 2019 puolivälin mennessä, ja tuloksia käsitellään kattavasti
myöhemmissä keskusteluissa EU:n liikennepolitiikan tulevaisuudesta.
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Business and Sustainable Development Commission, ”Better Business Better World, The report of the Business &
Sustainable Development Commission”, tammikuu 2017.
64
Business and Sustainable Development Commission, ”Better Business Better World, The report of the Business &
Sustainable Development Commission”, tammikuu 2017.
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Meidän on myös varmistettava, että siirtymä toteutetaan sosiaalisesti oikeudenmukaisella
tavalla eli että sen kustannukset jakautuvat tasapuolisesti kaikkien veronmaksajien kesken ja
että kukin maksaa oman osuutensa. Tarvittavalla verotuksen painopisteiden muutoksella ja
vääristävien taloudellisten kannustimien, kuten fossiilisten polttoaineiden tukien,
poistamisella saattaa olla haitallisia vaikutuksia, jotka kohdistuvat voimakkaimmin köyhiin
väestönosiin. Päättäjien on siis otettava käyttöön kaikki asianmukaiset kannustimet ja lisäksi
toteutettava esimerkiksi aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä ja koulutukseen liittyviä toimia,
joilla varmistetaan, että siirtyminen kestävään kehitykseen kulkee käsi kädessä
verotusjärjestelmien ja veroyhdistelmän progressiivisuutta lisäävien toimenpiteiden kanssa,
joissa myös otetaan huomioon kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ryhmät.65
Edistymisen kannalta on tärkeää myös verottaa sosiaalisia ja ympäristöä koskevia kielteisiä
ulkoisvaikutuksia yhdenmukaisesti EU:n sisämarkkinoilla, jotta EU voi siirtyä kohti
tehokkaampaa ja kestävämpää taloutta ja varmistaa yrityksille tasapuoliset
toimintaedellytykset.66 Esimerkiksi EU:n nykyinen energiaverotusta koskeva oikeudellinen
kehys on edelleen ristiriidassa unionin ympäristö- ja ilmastonmuutostavoitteiden67 kanssa,
millä on haitallinen vaikutus yhdessä sovittuihin politiikkatavoitteisiin. Kuten komission
tiedonannossa ”Kohti tehokkaampaa ja demokraattisempaa päätöksentekoa EU:n
veropolitiikan alalla”68 esitetään, siirtyminen pois yksimielisyyteen perustuvasta
päätöksenteosta neuvostossa on välttämätön muutoksen edellytys.
Myös kilpailulla on tärkeä merkitys osana politiikkayhdistelmää ja siirtymistä kestävään
kehitykseen. Kilpailupolitiikalla edistetään talouden demokratiaa ja tasa-arvoa. Se
mahdollistaa kohtuulliset hinnat, laadun ja valinnanvaran ja hillitsee muihin kuin ansioihin
perustuvaa vakiintunutta taloudellista valtaa. Näytön69 perusteella kilpailupolitiikka suosii
suhteellisesti köyhempiä kotitalouksia rikkaampiin verrattuna ja johtaa resurssien
tehokkaampaan jakautumiseen sekä edistää innovointia erityisesti teknologian eturintamassa.
Laatikko: EU:n valtiontukipolitiikkaa on suunnattu kestävään kehitykseen erityisesti viime
vuosina toteutetun nykyaikaistamisen yhteydessä. Kaikkiaan 94 prosenttia EU:ssa
myönnetystä valtiontuesta on kohdennettu yhteisen edun mukaisiin horisontaalisiin
tavoitteisiin, joihin kuuluvat muun muassa ympäristönsuojelu, tutkimus, kehittäminen ja
innovointi sekä aluekehitys. Kaikista menoista 54 prosenttia liittyi ympäristön ja
energiansäästöjen tukemiseen.70
3.2.3

Vastuullinen liiketoiminta, yritysten yhteiskuntavastuu ja uudet
liiketoimintamallit

Yrityksillä on keskeinen rooli kestävään kehitykseen siirtymisessä. Viime vuosikymmeninä
yhä useammat yritykset ovat ottaneet ympäristö- ja yhteiskuntavastuun keskeiseksi osaksi
65

Tax Policies in the European Union: 2018 Survey. Saatavilla osoitteessa
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/european-semester/tax-policies-europeanunion-survey_en. Komissio käynnisti joulukuussa 2018 tutkimuksen, jossa tarkastellaan megatrendejä (ilmastonmuutos,
digitalisaatio, väestön vanheneminen jne.) ja niiden vaikutusta EU:n talouksiin ja erityisesti EU:n verojärjestelmien
kestävyyteen.
66
COM(2019) 8 final.
67
COM(2019) 8 final.
68
COM(2019) 8 final.
69
Dierx, Adriaan, Ilzkovitz, Pataracchia, Ratto, Thum-Thysen and Varga (2017), ”Does EU competition policy support
inclusive growth?”, Journal of Competition Law & Economics, Vol. 13, No. 2.; OECD Factsheet on how competition policy
affects macro-economic outcomes (lokakuu 2014); Fabienne Ilzkovitz and Adriaan Dierx, ”Ex-post economic evaluation of
competition policy enforcement: A review of the literature”, kilpailun pääosasto, kesäkuu 2015.
70
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html
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toiminta-ajatustaan sekä vapaaehtoisesti että viranomaisten kannustamana. Lisäksi yhä
useammat yritykset katsovat kestävän kehityksen tavoitteiden olevan olennainen osa kilpailuja kasvustrategiaansa. Ne ovat ymmärtäneet, että vastuullisen yritystoiminnan avulla ne voivat
saada aikaan kestävämpää tuottoa ja kasvua, löytää uusia mahdollisuuksia markkinoilla ja
luoda pitkän aikavälin arvoa osakkeenomistajille.

Vuonna 2017 maailman
huippuyrityksistä

78 % oli

sisällyttänyt yritysten
yhteiskuntavastuun
vuosikertomukseensa.
KPMG Survey of Corporate Responsibility
Reporting 2017 “The Road Ahead”

Koska toimitusketjut ovat yhä monimutkaisempia ja globaalimpia, on tärkeää edistää kestävää
kehitystä koskevien tiukkojen normien soveltamista myös kolmansissa maissa. EU:n yritysten
ja kuluttajien liiketoimintakäytännöt ja kulutus- ja tuotantomallit eivät saisi välillisesti edistää
ihmisoikeusloukkauksia tai ympäristön pilaantumista muualla maailmassa.
EU on kahden viime vuoden aikana lujittanut osakkeenomistajien71 ja investoijien72
oikeuksia, auttanut näitä ymmärtämään yritysten suorituskykyyn liittyviä taloudellisia ja
muita näkökohtia ja antanut niille paremmat mahdollisuudet saattaa yritykset vastuuseen
toiminnastaan. EU on myös ottanut käyttöön uusia ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia
perusteita julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössään kannustaakseen yrityksiä
kehittämään sosiaalisesti vastuullisia tuotteita ja palveluja. EU on hyväksynyt konfliktialueilta
peräisin olevia mineraaleja koskevan asetuksen73 varmistaakseen, että EU:n yritykset tuovat
eräitä mineraaleja ja metalleja maahan pelkästään vastuullisesti toimivista lähteistä, jotka
eivät käytä tuottoja aseellisten konfliktien rahoittamiseen. Tässä yhteydessä hiljattain
hyväksytty kestävää rahoitusta koskeva toimintasuunnitelma on myös merkityksellinen, sillä
se yhdistää rahoitusjärjestelmän aiempaa kestävämpiin hankkeisiin.74
Parantamisen varaa on kuitenkin selvästi kaikilla tasoilla. EU:n tasolla voidaan saada aikaan
lisää tuloksia ja parantaa EU:n yritysten kilpailuetua tällä alalla kehittämällä asianmukaisia
toimenpiteitä ja konkreettisia keinoja edistää kestävämpää yritystoimintaa. Meidän on
harkittava erilaisia lisäkannustimia yrityksille, jotta ne ottaisivat kestävän kehityksen
tavoitteet osaksi toimintaansa. Tähän sisältyy muun muassa uusien teknologioiden ja
kiertotalouden potentiaalin hyödyntäminen. EU:n on sekä sisäisissä että ulkoisissa toimissaan
edistettävä edelleen vastuullista yritystoimintaa koskevien kansainvälisesti sovittujen
71

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/828, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, direktiivin 2007/36/EY
muuttamisesta osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen
teksti).
72
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/95/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, neuvoston
direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja konserneilta edellytettävien muiden kuin taloudellisten
tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).
73
Konfliktialueilta peräisin olevia mineraaleja koskeva asetus (EU) 2017/821.
74
https://ec.europa.eu/info/publications/180524-proposal-sustainable-finance_en#investment. Kattavampi kuva EU:n
edistymisestä yritysten yhteiskuntavastuun / vastuullisen liiketoiminnan sekä yritystoiminnan ja ihmisoikeuksien osalta on
tarkoitus esittää vuoden 2019 alkupuolella EU:n teollisuuden päivien yhteydessä.
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suuntaviivojen ja periaatteiden, kuten yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien
periaatteiden, noudattamista. Tämä on tärkeää myös sen takia, että voidaan varmistaa
kansainvälisesti tasapuoliset toimintaedellytykset.
Yhteistyötaloudella, jossa kuluttajat voivat käydä kauppaa suoraan toistensa kanssa, voidaan
merkittävästi edistää kestävää kasvua ja kestävämpien liiketoimintamallien syntyä, mikäli
yhteistyötaloutta tuetaan ja kehitetään vastuullisella tavalla. Tällä hetkellä EU:n eri
jäsenvaltioiden toisistaan poikkeavien sääntelytoimien muodostama hajanainen kokonaisuus
aiheuttaa kuitenkin epävarmuutta perinteisille toimijoille, uusille palveluntarjoajille ja
kuluttajille ja haittaa yhteistyötalouden kasvua EU:ssa sekä siihen liittyvien uusien ja
innovatiivisten palvelujen kehittymistä.
Sosiaalisen yrittäjyyden tavoitteena on ratkaista koko yhteisöä koskettavia ongelmia, ja sillä
voi olla tärkeä merkitys myös kestävyyteen liittyviin haasteisiin vastaamisessa, samalla kun se
edistää osallistavaa kasvua ja työpaikkojen luomista paikallisesti, vaurauden jakautumista ja
sosiaalista osallisuutta. Yhteiskunnalliset yritykset keskittyvät tällä hetkellä enimmäkseen
pienille erityismarkkinoille ja varsinkin paikallisille markkinoille, ja niillä on vaikeuksia
laajentaa toimintaansa EU:ssa. Myös rahoituksen saanti on yhteiskunnallisille yrityksille
merkittävä ongelma, ja sen takia EU on päättänyt osoittaa niille enemmän määrärahoja.
Yhteistyötalouden tavoin yhteiskunnallisten yritysten toimintaa voivat haitata joko
monimutkainen tai kokonaan puuttuva sääntelykehys sekä paikallistason rajoitukset.
Esimerkiksi Ranskassa otettiin vuonna 2014 käyttöön erityinen oikeudellinen kehys, jossa
otettiin huomioon yhteiskunnallisten yritysten erityispiirteet ja annettiin niiden kehitykselle
uutta pontta.
3.2.4

Avoin ja sääntöihin perustuva kauppa

Avoin ja sääntöihin perustuva kauppa on parhaita keinoja lisätä sekä omaa että
kumppaniemme vaurautta, kohottaa elintasoamme ja parantaa maapallon ja
demokratioidemme kestävyyttä. Jos haluamme onnistua kestävän Euroopan luomisessa
kestävään maailmaan, on tärkeää hyödyntää monenvälisiä instituutioita sekä kahden- ja
monenvälisiä kauppasopimuksia maailmanlaajuisten normien muokkaamiseksi.
Protektionistiset pyrkimykset ja oman maan asettaminen etusijalle ovat omiaan aiheuttamaan
konflikteja. Lisäksi ne estävät tehokkaasti maapallon kannalta kestävien ratkaisujen
kehittämisen, sillä jälkimmäinen tavoite vaatii ehdottomasti kansainvälistä yhteistyötä.
Monista syistä on EU:n kannalta elintärkeää tukea monenvälistä järjestelmää voimakkaasti.
Siirryttäessä kestävään kehitykseen meidän on toimittava entistä aktiivisemmin
samanmielisten kumppanien kanssa, jotta voimme neuvotella edistyksellisistä uusista
säännöistä, joissa otetaan huomion YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelma. Toimintaohjelmassa
otetaan huomioon sääntöihin perustuvan monenvälisen kauppajärjestelmän keskeinen
merkitys kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Järjestelmän keskiössä on
Maailman kauppajärjestö (WTO). EU:n jatkuvat ponnistelut WTO:n uudistamiseksi ovat siten
keskeisiä.
Aina kun nykyiset vallankäyttäjät rikkovat kansainvälisiä kauppasopimuksia, EU:lla on
tilaisuus vaikuttaa asiaan. EU:lla on maailman kehittyneimmät sisämarkkinat ja lähes puoli
miljardia kuluttajaa, ja se voi puuttua muiden osapuolten sääntörikkomuksiin. Näin se on jo
tehnytkin. Lisäksi EU vie kaupan uudelle ja kestävämmälle perustalle. Kaikkiin EU:n uusiin
kauppa- ja investointisopimuksiin sisältyy nyt kestävää kehitystä käsittelevä luku, jonka
tavoitteena on edistää sosiaalisia ja ympäristönormeja ja pitää ne voimassa. Japanin kanssa
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heinäkuussa 2018 allekirjoitettu talouskumppanuussopimus on ensimmäinen sopimus, joka on
laadittu Pariisin ilmastosopimuksen mukaisten sitoumusten pohjalta. Syyskuussa 2018 EU ja
Kanada sopivat kauppaa ja ilmastonmuutosta koskevasta yhteistyöstä laaja-alaisen talous- ja
kauppasopimuksen (CETA) puitteissa. Lisäksi EU neuvottelee sukupuolierityisistä
määräyksistä Chilen kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen nykyaikaistamisen yhteydessä.
Laatikko: Junckerin komissio on hyväksynyt kahdeksan kauppasopimusta 15 maan kanssa tai
alkanut soveltaa niitä. Näihin maihin kuuluvat muun muassa Kanada, Ukraina, Singapore,
Vietnam, Japani sekä useita Afrikan ja Tyynenmeren maita75. EU:lla on nyt
39 kauppasopimusta 70 maan kanssa eri puolilla maailmaa. Kauppaa ja kestävää kehitystä
koskevat
määräykset
ovat
olleet
keskeisessä
asemassa
EU:n
tekemissä
vapaakauppasopimuksissa vuodesta 2010 lähtien.
Komissio on ehdottanut 15:tä näkökohtaa, joiden tarkoituksena on tehostaa EU:n
kauppasopimuksissa olevien kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien lukujen
täytäntöönpanoa ja sen valvontaa.76 Tarkoitus on erityisesti vahvistaa yhteistyötä eri
toimijoiden kanssa, tehostaa täytäntöönpanoa muun muassa hyödyntämällä päättäväisemmin
kestävyyttä koskevia lukuja voimassa olevassa riitojenratkaisumekanismissa, parantaa
viestintää ja lisätä avoimuutta.
Osana toimiaan kehitysmaiden tukemiseksi EU myöntää yksipuolisia kauppaetuuksia yleisen
tullietuusjärjestelmän puitteissa. Näiden kauppaetuuksien myöntämisen ehtona on, että maat
noudattavat keskeisiä kansainvälisiä yleis- ja muita sopimuksia, jotka koskevat
ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristönsuojelua ja hyvää hallintotapaa. Tämä
kannustaa kehitysmaita rakentamaan kestävälle pohjalle perustuvia talouskasvun malleja. Jos
näiden sopimusten periaatteita rikotaan vakavalla tavalla ja järjestelmällisesti, komissio voi
tilapäisesti peruuttaa kauppaetuudet.
3.2.5

Hallintotapa ja politiikan johdonmukaisuuden varmistaminen kaikilla tasoilla

Tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jotta kaikkien eurooppalaisten hyödyksi koituva
aito kestävän kehityksen muutos toteutuu kestävän kehityksen tavoitteet saavuttamalla. EU:n,
jäsenvaltioiden ja unionin kumppaneiden on otettava huomioon kestävään kehitykseen
liittyvien haasteiden ja mahdollisuuksien väliset kytkennät ja tuettava eri politiikan alojen,
toimialojen ja päätöksenteon eri tasojen välistä johdonmukaisuutta.
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Kamerun, Norsunluurannikko, Ghana sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot Botswana, Lesotho, Mosambik,
Namibia, Etelä-Afrikka ja Swazimaa.
76
Komission yksiköiden epävirallinen asiakirja. Saatavilla osoitteessa
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156618.pdf
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Kaikkien sidosryhmien on oltava mukana ja edistettävä
aktiivisesti siirtymistä kestävään kehitykseen

Julkishallinto

Kansalaiset

Yritykset

Kansalaisyhteiskunta

EU:n kannalta olennaista on oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja ihmisoikeuksien
kunnioittaminen. Näistä periaatteista ja arvoista ei tingitä, sillä ne vahvistetaan EU:n
perussopimuksissa ja ne muodostavat koko olemassaolomme perustan. Lisäksi ne ovat
olennainen osa YK:n Agenda 2030 -toimintasuunnitelmaa ja kestävän kehityksen tavoitteita.
Sama koskee rauhaa, oikeudenmukaisuutta ja vankkoja instituutioita, joita EU on aina
puolustanut voimakkaasti. Nämä periaatteet ja yhteiset arvot eivät toteudu itsestään, vaan
EU:n, jäsenvaltioiden ja itse asiassa kaikkien eurooppalaisten on noudatettava ja vahvistettava
niitä. Työmarkkinaosapuolilla on myös tärkeä rooli. Tätä kumppanuutta on pidettävä yllä ja
lujitettava, jotta voidaan varmistaa sekä tehokas hallinto että politiikan riittävä
johdonmukaisuus.
Näiden perusperiaatteiden ohella on olennaista varmistaa kauttaaltaan politiikan
johdonmukaisuus, joka perustuu suunnitteluun, näyttöön pohjautuviin politiikkatoimiin,
osallisuuteen, vaikuttavuuteen, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden kunnioittamiseen
sekä tulosten mittaamiseen ja seurantaan. Tältä osin keskeistä on myös sääntelyn ja
hallintotavan parantaminen kaikilla tasoilla. Kaikkien toimintavaihtoehtojen vaikutukset on
arvioitava perusteellisesti. Kaikenlaisia kompromisseja taloudellisten, sosiaalisten ja
ympäristöön liittyvien politiikkatavoitteiden välillä on pyrittävä minimoimaan ja niiden
vaikutuksia lieventämään. Täytäntöönpanopuutteet, jotka vaarantavat kestävän politiikan
johdonmukaisuuden, olisi myös korjattava tehokkaasti ja järjestelmällisesti.
Kestävän kehityksen tavoitteet on suunniteltu keskenään erottamattomiksi, ja useimmat niistä
kattavat monia politiikan aloja. Sen takia eri hallinnonalojen välisen yhteistyön parantamisen
ohella on lisättävä eri politiikan alojen keskinäistä johdonmukaisuutta. Elintarvikkeet, energia
ja vesivarojen hoito liittyvät tiiviisti toisiinsa. Sama koskee esimerkiksi liikennettä,
ilmanlaatua ja terveyttä. Tällainen nexus-lähestymistapa edellyttää kaikilla tasoilla
toteutettavia monialaisia hankkeita, joissa otetaan huomioon kestävän kehityksen tavoitteiden
väliset yhteenliitännät. Euroopan komissio on noudattanut tätä lähestymistapaa ja hyväksynyt
sisäisen työmenetelmän poistaakseen raja-aidat komission jäsenten ja kaikkien komission
työntekijöiden väliltä.
Politiikan johdonmukaisuus ei koske pelkästään sisäisiä toimintatapoja vaan myös sisäisten
politiikkatoimien vaikutuksia ulkoisiin toimiin ja päinvastoin. Meidän on varmistettava,
ettemme siirrä ekologista jalanjälkeämme muualle maailmaan emmekä aiheuta köyhyyttä,
epätasa-arvoa tai epävakautta muualla. Me eurooppalaiset olemme hyvin tietoisia siitä, että
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negatiiviset vaikutukset muualla maailmassa vaikuttavat bumerangin tavoin meidän omaan
talouteemme ja yhteiskuntaamme esimerkiksi pahentamalla muuttoliikkeen perimmäisiä syitä.
EU on sitoutunut noudattamaan kehityspolitiikan johdonmukaisuusperiaatetta, jonka avulla
varmistetaan, että EU:n sisäisten politiikkatoimien vaikutus kehitysmaihin otetaan
järjestelmällisesti huomioon. Asiaankuuluva seuranta on otettu osaksi komission jatkotoimia,
jotka koskevat YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelmaa.77
Onnistuneet politiikkatoimet edellyttävät selkeitä ja mitattavissa olevia tavoitteita, jotta
edistymistä voidaan seurata ja tulokset voidaan saattaa julkisesti saataville. Seuraava askel
voisi olla tällaisia tavoitteita koskevan sopimuksen tekeminen ja seurantajärjestelmän
luominen EU:n tasolla. Eurooppa-neuvosto ilmaisi tyytyväisyytensä komission aikeeseen
julkaista tämä pohdinta-asiakirjan valmistelutoimena vuonna 2019 laadittavalle YK:n
Agenda 2030 -toimintaohjelmaa koskevalle kokonaisvaltaiselle täytäntöönpanostrategialle.
Tavoitteiden
ja
seurantajärjestelmän
laatiminen
voitaisiin
sisällyttää
osaksi
täytäntöönpanostrategian kehittämistä.
Kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen edellyttää myös tehokasta yhteistyötä EU:n ja
jäsenvaltioiden tasolla sekä alue- ja paikallistasolla. Tienviittana toimivat komission
tiedonantoon ”Toissijaisuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen aseman vahvistaminen
EU:n päätöksenteossa” sisältyvät suositukset. Tiedonanto pohjautui toissijaisuus- ja
suhteellisuusperiaatteen toteutumista tarkastelevan työryhmän toimintaan. 78 Komissio ja muut
EU:n elimet voisivat erityisesti helpottaa kaupunkien ja alueiden välistä parhaiden
toimintatapojen vaihtoa ja vahvistaa parametrit kestävän kehityksen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvittavaa rajat ylittävää alueellista lähestymistapaa varten.
Kansalaisyhteiskunnan, yksityisen sektorin ja tiedeyhteisön edustajien on luonnollisesti myös
osallistuttava keskusteluun ja täytäntöönpanotoimiin. Euroopan komissio perusti vuonna 2017
kestävän kehityksen tavoitteisiin keskittyvän korkean tason sidosryhmäfoorumin79. Se on
onnistunut tavoitteessaan koota yhteen eri aloja yhdistäviä ideoita. Sidosryhmäfoorumi on
antanut korvaamattoman panoksen komission työhön, ja sen laatima asiakirja on tämän
pohdinta-asiakirjan liitteenä. Kestävää rahoitusta käsittelevä korkean tason asiantuntijaryhmä
on toinen myönteinen esimerkki monialaisesta yhteistyöstä, jolla oli keskeinen merkitys
laadittaessa kestävää rahoitusta koskevaa komission toimintasuunnitelmaa.
Kun on kyse monimutkaisista haasteista, joihin liittyy monenlaisia kilpailevia etuja,
sidosryhmäfoorumeita voitaisiin edistää laajemmin keinona ottaa huomioon kestävän
kehityksen tavoitteiden keskinäiset sidokset.
Toisaalta monitasoiseen hallintoon perustuva lähestymistapa edellyttää, että EU:n toimet
ilmaistaan selkeästi globaalihallinnan tasolla. Kun kestävän kehityksen tavoitteita pannaan
täytäntöön, meidän on vastattava useisiin haasteisiin, jotka ulottuvat valtioiden rajojen yli.
Sen takia tarvitaan vahvempaa ulospäin suuntautunutta pyrkimystä ja vankkaa yhteistyötä
EU:n kaikkien kumppaneiden kanssa eri puolilla maailmaa ja kaikilla tasoilla. Yhdistyneiden
kansakuntien puitteissa keskeisessä asemassa on korkean tason poliittinen foorumi, jonka
77

Edistymistä kuvataan EU:n vuoden 2019 kertomuksessa kehitykseen vaikuttavien politiikkatoimien johdonmukaisuudesta,
joka julkaistaan yhtä aikaa tämän pohdinta-asiakirjan kanssa; Euroopan komission yksiköiden valmisteluasiakirja (2019)20.
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COM(2018) 703 final. Saatavilla osoitteessa https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-principlessubsidiarity-proportionality-strengthening-role-policymaking_en.pdf
ja
https://ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/better-regulation/task-force-subsidiarity-proportionality-anddoing-less-more-efficiently_en.
79 Saatavilla osoitteessa https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-developmentgoals/multi-stakeholder-platform-sdgs_en

39

tehtävänä on erityisesti seurata edistymistä. EU kannattaa vahvasti monenvälisyyttä ja voi sen
takia olla ensimmäisenä varmistamassa, että edistymisestä kestävän kehityksen tavoitteissa
raportoidaan asianmukaisesti. Lisäksi se voi vaatia, että kaikki kumppanit noudattavat
kestävän kehityksen tavoitteita tarkasti ja seuraavat niiden täytäntöönpanoa.

4 EU maailmanlaajuisena kestävän kehityksen tiennäyttäjänä
EU ja YK ovat luonnollisia kumppaneita toimissa, joilla maailmasta pyritään tekemään
turvallisempi ja parempi kaikille. Emme tarvitse lisää muureja, vaan sitä, että kaikki
noudattavat kansainvälisesti sovittuja sääntöjä. Sääntöihin perustuva järjestelmä on talouden
ja yhteiskunnan kestävyyden paras tae. Monenvälinen diplomatia on ainoa tapa ratkaista
kansainväliset haasteet. EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisessa globaalistrategiassa
tunnustetaan kestävän kehityksen tavoitteiden tärkeys eri aloja yhdistävänä prioriteettina.
EU:lta ja sen jäsenvaltioilta tarvitaan yhteisiä toimia suhteissa muuhun maailmaan.
Väkivaltaisista konflikteista on tullut taas arkipäivää, varsinkin viiden viime vuoden aikana.
Ne muistuttavat meitä siitä, että rauha ja turvallisuus EU:ssa riippuvat myös EU:n kyvystä
edistää rauhan rakentamista ja säilyttämistä muualla maailmassa. EU:n kokemus rauhan
rakentamisesta kotikentällä antaa sille pehmeää valtaa ja uskottavuutta toimia kestävän rauhan
ja vaurauden puolesta maailmanlaajuisesti.
EU:n on jatkossakin esiteltävä laajemmin kestäviä ratkaisujaan maailmanlaajuisiin ongelmiin,
koska toiminnallamme on vain rajallinen vaikutus maapalloon, jos muut harjoittavat
päinvastaista politiikkaa. Auttamalla muita ja kannustamalla heitä liittymään EU:n toimintaan
voimme luoda tasapuoliset toimintaedellytykset, jolloin kaikki kilpailevat samoin ehdoin.
Lisäksi EU:n ratkaisujen vieminen ulkomaille luo uusia työpaikkoja ja lisää kestävää kasvua
niin kumppanimaissa kuin EU:ssakin.
Siirtymisessä vihreään ja osallistavaan talouteen onnistutaan parhaiten, jos saamme
kansainväliset kumppanit mukaan ja onnistumme vakuuttamaan ne siitä, että EU:n
perusarvoihin ja -periaatteisiin perustuva kestävän kehityksen globaali malli on paras keino
luoda vaurautta ja kestävä maailma. EU:n sisäinen työ kestävän kehityksen tavoitteiden
saavuttamiseksi ja se, miten työ näyttäytyy ulkopuolisille, ovat saman kolikon kaksi eri
puolta. On EU:n edun mukaista omaksua johtoasema YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman
täytäntöönpanossa myös maailmannäyttämöllä osana ulkoista toimintaansa.
EU ja sen jäsenvaltiot antavat eniten kehitysapua ja humanitaarista apua maailmassa. EU on
kollektiivisesti sitoutunut kasvattamaan virallisen kehitysavun määrän vähintään 0,7
prosenttiin suhteessa EU:n bruttokansantuloon. EU tekee kehitysyhteistyötä 150
kumppanimaan kanssa ympäri maailman. Yhteistyö on keino nostaa ihmisiä ylös köyhyydestä
ja taata heille ihmisarvo ja tasa-arvo ja samalla luoda rauhanomaisia, oikeudenmukaisia ja
osallistavia yhteiskuntia. Kriisien pitkittyminen tarkoittaa sitä, että EU:n on jatkettava
yhtenäistä toimintaa, jolla vastataan humanitaarisiin tarpeisiin ja puututaan samalla
köyhyyden, asuinsijoiltaan siirtymisen, haurauden ja epävakauden perimmäisiin syihin.
Uudessa kehityspolitiikkaa koskevassa eurooppalaisessa konsensuksessa EU:n toimia
suunnataan YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman täytäntöönpanoon; päätavoitteena on
köyhyyden poistaminen. Yksi konsensuksen vahvimmista puolista on se, että se on EU:n ja
sen kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen sitoumus parantaa yhteistyötä muun muassa lisäämällä
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yhteisen ohjelmasuunnittelun määrää ja tehostamalla koordinointia kentällä. Tämän uuden
suuntautumisen pitäisi tehostua EU:n ulkoisen rahoituksen välineen käyttöönoton myötä,
koska väline on nimenomaan suunniteltu tukemaan kestävän kehityksen tavoitteita.
Jatkamme aktiivista vuorovaikutusta kumppanimaiden kanssa käymällä kestävän kehityksen
tavoitteisiin perustuvaa toimintapoliittista vuoropuhelua, jota tuetaan rahoitusavulla ja
kehitysyhteistyöllä. Cotonoun sopimusta jatkavalla EU:n uudella kumppanuudella Afrikan,
Karibian ja Tyynenmeren maiden kanssa olisi pyrittävä lisäämään vaurautta panemalla
kestävän kehityksen tavoitteet täytäntöön. EU:n ja sen jäsenvaltioiden kannalta on jatkoa
ajatellen erityisen tärkeää, että ne solmivat vahvan kumppanuuden Afrikan kanssa ja tekevät
sen kanssa yhteistyötä tasavertaisuuden pohjalta. On kaikin puolin EU:n edun mukaista, että
Afrikka on taloudellisesti ja poliittisesti elinvoimainen, koska vauraus ja vakaus edistävät
kasvua, työllisyyttä, uusia yritystoiminnan muotoja ja molempia osapuolia hyödyttäviä
kauppasuhteita EU:n kanssa. Samanaikaisesti EU:n yhteistyö edistyneempien kehitysmaiden
kanssa monilla eri aloilla voi vaikuttaa merkittävällä tavalla kestävään kasvuun
maailmanlaajuisesti.
Yksityissektorin täysipainoinen osallistaminen ja kestävien investointien lisääminen myös
EU:n rajojen ulkopuolella on edelleen yksi ensisijaisista tavoitteista. Euroopan ulkoisen
investointiohjelman myötä käytössä on uusi tapa houkutella julkisen rahoituksen avulla
yksityisiä investointeja kumppanimaiden kestävän kehityksen tukemiseksi, ensi alkuun
Afrikassa ja EU:n naapurialueilla.80 Syyskuussa 2018 perustettiin Afrikan ja EU:n kestävien
investointien ja työpaikkojen allianssi, jolla on hyvät mahdollisuudet edistää kestäviä
investointeja. Tavoitteena on luoda Afrikkaan jopa 10 miljoonaa työpaikkaa seuraavien viiden
vuoden kuluessa.
Varsinkin kehitysmailla on ongelmia saada riittävästi rahoitusta kestävään infrastruktuuriin ja
energiatehokkuuteen liittyvien tarpeidensa täyttämiseksi. Globaalit rahoitusmarkkinat
tarjoavatkin mittavat mahdollisuudet tukea siirtymää kaikkialla, koska niiden avulla
paikalliset tarpeet ja maailmanlaajuiset rahoituslähteet voidaan saattaa yhteen. Kestävien
rahoitusaloitteiden ja -välineiden yhdenmukaistaminen eri lainkäyttöalueilla loisi rajatylittävät
kestävän rahoituksen markkinat, joiden avulla saavutettaisiin mittakaavaetuja ja ehkäistäisiin
pirstaloitumista. Tämä puolestaan loisi merkittäviä uusia investointimahdollisuuksia
yrityksille ja rahoitussektorille maailmanlaajuisesti.
EU pyrkii olemaan eturintamassa koordinoitaessa kansainvälisiä ponnisteluja sellaisen
rahoitusjärjestelmän luomiseksi, joka tukee kestävää kasvua maailmanlaajuisesti. Yhteistyön
tehostamiseksi ja synergioiden hyödyntämiseksi olisi hyvä perustaa sekä teollisuus- että
kehitysmaiden lainkäyttöalueista muodostuva kansainvälinen verkosto, jossa sitoudutaan
kestävän rahoituksen edistämiseen. Johdonmukainen kansainvälinen strategia sekä
arkkitehtuuri, joka kokoaisi yhteen Maailmanpankkiryhmän, Taloudellisen yhteistyön ja
kehityksen järjestön (OECD), Euroopan investointipankin (EIP) ja Euroopan jälleenrakennusja kehityspankin (EBRD) toimet, auttaisivat lisäämään kestävää rahoitusta ja houkuttelemaan
kansainvälisiä sijoittajia tekemään kestäviä investointeja eri puolilla maailmaa. Uusi
rahoitusteknologia ja innovatiiviset rahoitusratkaisut avaavat merkittäviä uusia
mahdollisuuksia kansainvälisten sijoittajien ja kestävien hankkeiden linkittämiseksi.
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Sen jälkeen kun ohjelma perustettiin syyskuussa 2017, sen avulla on saatu aikaan 37 miljardin euron investoinnit. Tässä
vaiheessa näyttäisi siltä, että vuoteen 2020 asetettu tavoite 44 miljardin euron investoinneista kestävän kehityksen
tukemiseksi toteutuu.
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Ilmastonmuutos ja ympäristön tilan heikkeneminen ovat yhä suurempi uhka rauhalle ja
turvallisuudelle maailmassa. Ilman suunnitelmallisia toimia niistä tulee vieläkin suurempi
riskitekijä, joka voi aiheuttaa muun muassa pakkomuuttoa ja muuttoliikettä. EU:n on
näytettävä muille mallia esimerkiksi Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanossa ja
liikennesektorin muuttamisessa hiilivapaaksi. EU voisi myös tehdä aloitteen sitovien
kansainvälisten sopimusten tekemiseksi kiertotalouden, resurssien käytön ja luonnon
monimuotoisuuden aloilla.
Siirtymällä ensimmäisenä vihreään ja osallistavaan talouteen ja ajamalla määrätietoisesti
kansainvälisiin sääntöihin sitoutumista EU saavuttaa aseman, jossa se voi luoda yhteiset
standardit ja jossa sillä on vahva kilpailuetu maailmanmarkkinoilla.

5 Skenaariot tulevaisuutta varten
EU on täysin sitoutunut noudattamaan YK:n Agenda 2030 -toimintasuunnitelmaa ja
panemaan sen täytäntöön. Uuden viisivuotisen toimintapoliittisen syklin lähestyessä on aika
sopia siitä, miten noudatamme yhteistä sitoumustamme. EU:n toimielinten on päätettävä,
millaisia rakenteita, työkaluja ja toimia ne aikovat hyödyntää kestävän kehityksen tavoitteiden
saavuttamiseksi ja toteuttamiseksi ja miten ne aikovat auttaa ja opastaa unionin kumppaneita.
Parhaista toimintatavoista näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on esitetty erilaisia mielipiteitä,
ja kullakin toimielimellä – parlamentilla, neuvostolla ja komissiolla – on omat vastuualueensa
perussopimusten ja EU:n antamien kansainvälisten sitoumusten mukaisesti.
Eurooppa-neuvosto suhtautui lokakuussa 2018 myönteisesti komission aikeeseen julkaista
pohdinta-asiakirja valmistelutoimena vuonna 2019 laadittavalle kokonaisvaltaiselle
täytäntöönpanostrategialle.
Tässä pohdinta-asiakirjassa esitetään Eurooppa-neuvoston antaman ohjeistuksen pohjalta
kolme erilaista skenaariota avuksi ohjaamaan keskustelua kestävän kehityksen tavoitteiden
parhaista täytäntöönpanotavoista ja tehokkaimmasta tehtävienjaosta. Tämän pohdinnan
tarkoituksena on ruokkia kansalaisten, sidosryhmien, hallitusten ja instituutioiden
keskuudessa lähikuukausina käytävää keskustelua, joka puolestaan tukee EU:n strategisen
ohjelman (2019–2024) valmistelua ja seuraavan Euroopan komission puheenjohtajan
painopisteiden määrittelyä.
Kaikki kolme skenaariota perustuvat yhteiseen olettamuksen siitä, että EU:n jäsenvaltiot,
yritykset ja kansalaisyhteiskunnan edustajat tunnustavat laajalti tarpeen sitoutua
voimakkaammin kestävään kehitykseen, mikäli EU ja koko maailma haluavat turvata
kestävän tulevaisuuden ja saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteen vuoteen 2030 mennessä ja
sen jälkeen sekä turvata siten nykyaikaisen talouden, puhtaan ympäristön, kansalaisten
hyvinvoinnin ja elinkelpoisen maapallon.
Perusteluna voidaan mainita myös, että vaikka kestävyyttä lisäävät toimet on toteutettava
Euroopan tasolla, onnistuminen edellyttää viime kädessä kuitenkin maailmanlaajuista
lähestymistapaa. EU voi myös säilyä vauraana maanosana vain, jos useat kehitysmaat saavat
tukea taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen edistymiseen. Samaan tapaan kehitysmaiden
tukeminen taloudellisessa edistymisessä kohti kestävän kehityksen tavoitteita edistää samalla
useita EU:n strategisia etuja, kuten sääntöjenvastaisen muuttoliikkeen vähentämistä.
Kaikkiaan 193 valtion allekirjoittamat kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat parhaan ja
nykyaikaisimman maailmanlaajuisen ja kattavan kehyksen toiminnalle.
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Euroopassa on nyt keskusteltava siitä, mitä meidän on seuraavaksi tehtävä ja miten.
Seuraavissa kolmessa skenaariossa esitetään erilaisia vaihtoehtoja, mutta kaikkien kolmen
skenaarion lähtökohtana on, että maailmanlaajuisen johtoaseman ottaminen ja edelläkävijänä
toimiminen tuovat EU:lle suuria kilpailuetuja. Skenaariot eivät ole rajoittavia eivätkä
määrääviä. Niiden tarkoituksena on esittää erilaisia ideoita keskustelun ja pohdinnan pohjaksi.
Lopputuloksessa yhdistyy todennäköisesti eri elementtejä eri skenaarioista.
Skenaario 1: Kestävän kehityksen tavoitteita koskeva EU:n kokonaisvaltainen strategia,
joka ohjaa EU:n ja jäsenvaltioiden toimia
Eräs keino vastata haasteisiin on edistää
EU:n korkeimmalla poliittisella tasolla
kestävän kehityksen tavoitteita, joista on
sovittu maailmanlaajuisesti ja jotka
muodostavat EU:lle ja jäsenvaltioille
kokonaisvaltaiset
strategiset
politiikkatavoitteet.
Tällainen
lähestymistapa
vastaisi
kestävän
kehityksen
tavoitteisiin
keskittyvän
korkean
tason
sidosryhmäfoorumin
suositusta.

edistettäisiin yhteistä lähestymistapaa
tiiviissä
yhteistyössä
kaikkien
sidosryhmien kanssa. Tähän liittyen EU:n
suhteissa kolmansiin maihin tuettaisiin
voimakkaasti kansainvälisiä kestävyyttä
edistäviä toimia.
Tässä skenaariossa otettaisiin myös
käyttöön eurooppalainen prosessi kestävän
kehityksen tavoitteisiin liittyvän politiikan
koordinoimiseksi. Sen tarkoituksena olisi
säännöllisesti
arvioida
ja
seurata
täytäntöönpanon edistymistä ja ottaa
huomioon kestävän kehityksen tavoitteiden
monialainen luonne ja keskinäinen
vuorovaikutus, myös Euroopan komission
sisäisessä hallinnossa.

Tämän strategian mukaisesti YK:n Agenda
2030 -toimintaohjelma ja kestävän
kehityksen
tavoitteet
ohjaisivat
toimintaamme ja määrittäisivät siten EU:n
ja
jäsenvaltioiden
strategisen
toimintakehyksen.
EU ja jäsenvaltiot, mukaan lukien alue- ja
paikallisviranomaiset,
toteuttaisivat
strategisia toimia ja niitä koordinoitaisiin
tehokkaasti. Kaikilla hallinnon tasoilla

Käytännön toimet
 EU:n tasolla määritellään erityiset kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa
koskevat tavoitteet, ja komissio, Euroopan parlamentti ja neuvosto toteuttavat kestävän
kehityksen tavoitteita koskevaa EU:n kokonaisvaltaista strategiaa.
 Jäsenvaltioiden tasolla laaditaan kestävän kehityksen tavoitteita koskevat kattavat
kansalliset strategiat.
 Komissio ehdottaa käytännöllisiä ja aikaan sidottuja suoritteita vuodeksi 2030, ja
Eurooppa-neuvosto hyväksyy ne.
 ”Kestävyys ensin” -periaate sisällytetään EU:n ja jäsenvaltioiden paremman sääntelyn
toimintaohjelmiin.
 Otetaan käyttöön mekanismi kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa
tapahtuneen edistymisen seuraamiseksi ja siitä raportoimiseksi EU:n ja jäsenvaltioiden
tasolla ja koordinoidaan kyseistä mekanismia esimerkiksi talouspolitiikan EUohjausjakson puitteissa.
 Vahvistetaan kestävän kehityksen tavoitteisiin keskittyvän korkean tason
sidosryhmäfoorumin roolia antamalla sille tehtäväksi seurata tavoitteiden
täytäntöönpanoa.
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Käytännön toimet
 EU lujittaa edelleen kestävyyteen liittyviä ulkoisia toimiaan ja suuntaa kaikki ulkoiset
toimet tukemaan kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa.
Edut ja haitat
 Luodaan kaikkialle Eurooppaan vahva yhteinen myönteinen visio Euroopan kestävästä
tulevaisuudesta.
 Vahvistetaan poliittista sitoutumista ja tehostetaan koordinaatiota kaikilla hallinnon
tasoilla EU:ssa sekä luodaan paremmat mahdollisuudet panna täytäntöön YK:n Agenda
2030 -toimintaohjelma ja saada aikaan vihreää ja osallistavaa kasvua EU:ssa ottaen
huomioon havaittujen haasteiden rajatylittävä luonne.
 Annetaan kansainvälisesti vahva signaali siitä, että EU on täysimääräisesti sitoutunut
noudattamaan kansainvälisiä velvoitteitaan, YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelmaa ja
kestävän kehityksen tavoitteita sekä sisäisesti että ulkoisesti.
 Varmistetaan selkeä ja avoin viestintä ja yhteistyö sidosryhmien kanssa.
 Vaarana on, että lähestymistapa ei ole riittävän kohdennettu, jotta se vastaisi yksittäisten
jäsenvaltioiden erityispiirteitä ja niihin kohdistuvia haasteita, sillä strategisessa
kehyksessä ei voitaisi ottaa huomioon kaikkia jäsenvaltioiden välisiä eroja.
 Koska sopiminen EU:n laajuisista tuotoksista kaikilla kestävän kehityksen tavoitteiden
kattamilla aloilla on monimutkaista, vaarana on, että käytetään paljon aikaa strategian
kehittämiseen sen sijaan että edistyttäisiin konkreettisilla politiikan aloilla, kaikilla
tasoilla ja saataisiin aikaan tuloksia.
Skenaario 2: Komissio ottaa kestävän kehityksen tavoitteet edelleen huomioon kaikissa
asiaankuuluvissa EU:n politiikkatoimissa, mutta jäsenvaltioita ei pakoteta toimintaan
Tässä skenaariossa kestävän kehityksen
tavoitteet toimisivat edelleen poliittisen
päätöksenteon innoittajina ja ohjaisivat
EU:n
politiikan
laatimista
ja
kasvustrategian kehittämistä vuoden 2020
jälkeen, mutta ne eivät sitoisi EU:n
jäsenvaltioita vaan jättäisivät niille
vapauden määritellä keinot saavuttaa
yhdessä kestävän kehityksen tavoitteet
EU:ssa.

Komissio jatkaisi paremman sääntelyn
agendan kautta osallistavaa ja näyttöön
perustuvaa
päätöksentekoa.
Koska
kestävän kehityksen tavoitteet olisi lisäksi
tarkoitus valtavirtaistaa tehokkaammin
talouspolitiikan EU-ohjausjakson puitteissa
vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevan
EU:n kasvustrategian mukaisesti, EU:n
politiikan johdonmukaisuus lisääntyisi ja
voitaisiin varmistaa, että EU etenee kohti
kestävän kehityksen tavoitteita.

Euroopan komission kannalta tämä voisi
tarkoittaa sitä, että yhdelle komission
kollegion jäsenelle myönnetään laaja
vastuu kestävyydestä. Kyseinen komission
jäsen voisi jatkaa yhteistyötä muiden
komission jäsenten kanssa tietyssä
hanketiimissä, johon osallistuisivat kaikki
komission
jäsenet.
Politiikan
johdonmukaisuuden varmistamiseksi olisi
pyrittävä tiiviiseen yhteistyöhön komission
jäsenten
muodostamien
muiden
hanketiimien kanssa.

Tämä lähestymistapa jättäisi jäsenvaltioille
kuitenkin enemmän valinnanvapautta, ja
alue- ja paikallisviranomaiset voisivat
päättää, mukauttavatko ne toimiaan
kestävän
kehityksen
tavoitteiden
saavuttamiseksi johdonmukaisella tavalla
ja jos mukauttavat, millä tavoin.
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Käytännön toimet
 Hyödynnetään kestävän kehityksen tavoitteita apuna EU:n kasvustrategian kehittämisessä
vuoden 2020 jälkeen keskittyen aloihin, joilla saadaan aikaan eniten EU:n tason lisäarvoa,
kuten kiertotalous, tutkimus ja innovointi, työllisyys ja sosiaalinen osallisuus, ilmasto ja
energia, elintarvikejärjestelmät, viljely ja maankäyttö sekä koheesiopolitiikka.
 Otetaan kestävän kehityksen tavoitteet huomioon EU:n politiikoissa ja toimissa paremman
sääntelyn agendan kautta ja mukautetaan ne vastaamaan EU:n toimintaympäristöä
yhteisvastuullisesti jäsenvaltioiden kanssa.
 Hyödynnetään monivuotista rahoituskehystä, jotta voidaan tarjota osa tarvittavasta
lisärahoituksesta kestävyysnäkökohtien valtavirtaistamisen toteuttamiseksi. Jäsenvaltiot
sitoutuvat toimimaan samalla tavalla.
 Sisällytetään kestävän kehityksen tavoitteet ja asiaankuuluvat EU:n tavoitteet osaksi
talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa silloin kun tämä on asianmukaista vuoden 2020
jälkeisen kasvustrategian kannalta.
 Jos ja kun EU:n vapaakauppasopimuksia uudistetaan ja tulevista kauppasopimuksista
neuvotellaan, kauppaa ja kestävyyttä koskevia lukuja vahvistetaan tarvittaessa ja ne
pannaan tehokkaasti täytäntöön.
 EU seuraa kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa Eurostatin kehittämän
kestävän kehityksen tavoitteiden edistymistä koskevan analyysivälineen avulla, jonka
kehittämistä jatketaan. Jäsenvaltiot laativat vuosittain kansalliset seurantakertomukset.
 Jäsenvaltiot kantavat edelleen keskeisen vastuun kestävän kehityksen tavoitteiden
täytäntöönpanoa koskevasta raportoinnista, ja Euroopan komissio huolehtii täydentävästä
EU:n tason raportoinnista kansainvälisellä tasolla YK:n kestävän kehityksen korkean
tason poliittiselle foorumille.
Edut ja haitat
 Koska kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta EU:ssa kriittisimmät alat
ovat laajalti selvillä, EU voi keskittyä strategisten painopisteiden asettamiseen ja
käytännön tulosten aikaansaamiseen aloilla, joilla saadaan aikaan eniten EU:n tason
lisäarvoa.
 EU:n tason päätöksenteko nopeutuu, ja strategisista painopisteistä käytävissä
neuvotteluissa on helpompi päästä yhteisymmärrykseen.
 EU on edelleen YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman ja kestävän kehityksen tavoitteiden
maailmanlaajuinen puolestapuhuja.
 Kestävää kehitystä tukevien politiikkatoimien välinen johdonmukaisuus olisi vaikeampi
varmistaa sekä EU:n politiikkojen sisällä että EU:n ja kansallisten politiikkojen välillä.
 Vaarana on, että EU ja jäsenvaltiot yhdessä eivät kykene noudattamaan kestävyyteen
liittyviä sitoumuksia ja että jäsenvaltioiden toimien toteuttamista ei voida valvoa.
 Vahvemman ja koordinoidun EU:n tason toiminnan sijasta yksittäisten jäsenvaltioiden
toimet eräillä keskeisillä aloilla voisivat vaikuttaa sisämarkkinoihin ja globaaliin
kilpailukykykyyn.
 Vaarana on, että EU:n todelliset tulokset kestävän kehityksen tavoitteiden alalla eivät
vastaa sen antamia poliittisia sitoumuksia.
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Skenaario 3: Ulkoisten toimien korostaminen ja kestävään kehitykseen liittyvän
nykyisen tavoitetason lujittaminen EU:n tasolla
Ulkoiset toimet asetettaisiin etusijalle
kestävän
kehityksen
tavoitteiden
saavuttamisessa. Koska EU on jo
edelläkävijä monissa kestävän kehityksen
tavoitteisiin liittyvissä kysymyksissä, se
voisi keskittyä auttamaan muuta maailmaa
edistymään yhtä pitkälle ja samalla jatkaa
parannuksia EU:n tasolla.

tehokkaammin
monenvälisten
neuvottelujen ja kauppasopimusten kautta.
EU voisi myös tehostaa edelleen
yhteistyötään keskeisissä kansainvälisissä
järjestöissä ja keskeisillä kansainvälisillä
foorumeilla, kuten YK, Kansainvälinen
työjärjestö mukaan luettuna, Maailman
kauppajärjestö
ja G20-ryhmä sekä
monenvälisten
ilmastosopimusten
valvontaelimet, edistääkseen arvoihin
perustuvaa ulkoisten toimien ohjelmaansa.

Euroopan sosiaalinen markkinatalous on
nykyään EU:n tavaramerkki, ja se on
auttanut jäsenvaltioiden talouksia luomaan
vaurautta ja laaja-alaista hyvinvointia
tehokkaiden
hyvinvointijärjestelmien
ansiosta. EU on ottanut käyttöön maailman
tiukimpiin kuuluvia ympäristönormeja, ja
EU:n yritykset ovat edellä globaaleja
kilpailijoitaan. EU nähdään vapauden ja
demokratian tukikohtana, jolla on vakaat,
oikeusvaltioperiaatteeseen
perustuvat
instituutiot
ja
voimakas
kansalaisyhteiskunta. EU voisi siten
päättää edistää nykyisiä yhteiskunnallisia
ja ilmasto- ja hallintonormejaan aiempaa

Etusijalla olisi edelleen EU:n tuki
monenvälisyydelle, jonka keskiössä on
YK, sekä avoimille ja luotettaville
kansainvälisille suhteille.

Käytännön toimet
 Jatketaan kestävän kehityksen tavoitteiden valtavirtaistamista EU:n ulkoisissa toimissa
ja otetaan huomioon kumppanien erilaiset tarpeet ja edut, mutta tehdään vähemmän
sisäisiä mukautuksia.
 EU seuraa säännöllisesti etenemistä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa
EU:n ulkoisten toimien alalla ja antaa yksityiskohtaisia raportteja kansainvälisesti YK:n
puitteissa.
 Jos ja kun EU:n vapaakauppasopimuksia uudistetaan ja tulevista kauppasopimuksista
käydään neuvotteluja, kauppaa ja kestävyyttä koskevia lukuja vahvistetaan tarvittaessa
ja ne pannaan tehokkaasti täytäntöön.
 Vahvistetaan EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian ja uuden
kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen täytäntöönpanoa.
 Edistetään eurooppalaisia puolustus-, avaruus-, turvallisuus- ja muuttoliikepolitiikkoja,
joiden avulla voidaan vahvistaa kestävää kehitystä koskevaa EU:n ulkoisen politiikan
ohjelmaa.
 Vahvistetaan uusia kestävän rahoituksen ja kehityksen muotoja, kuten ulkoinen
investointiohjelma.
Edut ja haitat
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 EU keskittää resurssinsa niihin maihin tai niille alueille, joilla tarve on suurin, ja jatkaa
politiikkojensa mukauttamista valtavirtaistamalla kestävän kehityksen tavoitteita ilman
erityistä strategista kehystä.
 EU:n ulkoiset toimet vastaavat sen tavoitteita, joihin kuuluu kestävyyden, demokratian,
ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja perusvapauksien edistäminen koko
maailmassa.
 Vaarana on, että tämä lähestymistapa heikentää EU:n poliittista uskottavuutta ja
johtajuutta YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman ja kestävän kehityksen tavoitteiden
edistäjänä Euroopassa ja maailmanlaajuisesti juuri nyt, kun monenvälisyyteen kohdistuu
paineita. EU:n aktiivisesti tukeman, YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman keskeisiä
piirteitä on juuri sen yleismaailmallisuus.
 EU ei ole hyödyntänyt tilaisuutta luoda myönteistä visiota kestävyyteen perustuvasta
Euroopan tulevaisuudesta.
 EU ei hyödynnä edelläkävijän asemaansa laatiakseen omia kestävyyttä koskevia
normeja, joita muu maailma seuraisi. Sen takia on vaarana, että kestävän kasvun eduista
pääsevät nauttimaan muut toimijat globaaleilla markkinoilla.
 EU:n kestävän kehityksen tavoitteisiin soveltaman nykyisen lähestymistavan
lujittamisessa on vaarana se, että se ei vastaa kansalaisten muuttuviin odotuksiin ja
toiveisiin.
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