POHDINTA-ASIAKIRJA
KOHTI KESTÄVÄÄ
EUROOPPAA VUOTEEN
2030 MENNESSÄ
EU:lla on hyvä lähtöasetelma sekä vahvaa näyttöä kestävästä kehityksestä. Kestävään kehitykseen liittyvät maailmanlaajuiset haasteet ovat kuitenkin mittavat. EU:lla on hyvät valmiudet johtaa maailmanlaajuista siirtymistä kestävään
kehitykseen, auttaa vahvistamaan globaalit normit ja hyödyntää johtoasemasta seuraavia yhteiskunnallisia ja taloudellisia etuja. Komissio esittää nyt vaihtoehtoisia skenaarioita siitä, miten EU ja jäsenvaltiot voivat johtaa siirtymistä
kestävään kehitykseen kaikkia hyödyttävällä tavalla ja miten Eurooppa voi saavuttaa Yhdistyneiden kansakuntien (YK)
vahvistamat kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030 mennessä.

NYKYTILANNE
Junckerin komissio on vuonna 2014
käynnistyneen toimikautensa alusta
lähtien työskennellyt lujasti kestävän
kehityksen hyväksi ja ottanut kestä‑
vän kehityksen periaatteet huomioon
keskeisissä monialaisissa toiminta‑
ohjelmissa sekä alakohtaisissa toi‑
mintapolitiikoissa ja aloitteissa. EU oli
yksi YK:n kestävän kehityksen Agenda
2030 ‑toimintaohjelman ja sen kestä‑
vän kehityksen tavoitteiden johtavista
taustavoimista. EU ja jäsenvaltiot kuu‑
luvat kestävän kehityksen tavoitteiden
saavuttamisessa maailmaan parhaiten
suoriutuneiden maiden joukkoon.

Maailmanlaajuisesti katsoen EU:n 27 jäsenvaltiosta seitsemän on
10 parhaiten suoriutuneen maan joukossa maailmanlaajuisella
kestävän kehityksen indeksillä mitattuna, ja kaikki 27 jäsenvaltiota ovat
50 parhaiten suoriutuneen maan joukossa (yhteensä 156 maasta).
EU:n 27 jäsenvaltiota sijoittuvat keskimäärin korkeimmalle sijalle
kestävän kehityksen tavoitteen nro 1 (Poistetaan köyhyys sen kaikissa
muodoissa kaikkialta) saavuttamisessa.
EU:n 27 jäsenvaltiota sijoittuvat keskimäärin toiseksi parhaiten
kestävän kehityksen tavoitteen nro 3 (Taataan terveellinen elämä ja
hyvinvointi kaikenikäisille) saavuttamisessa.
EU-27:n jäsenvaltiot sijoittuvat 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 on huomattavia eroja tavoitteen nro 10
(Vähennetään eriarvoisuutta maiden sisällä ja välillä) toteutumisen osalta.
EU on viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana edistynyt hyvin lähes
kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden osalta.
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Lähde: Kestävän kehityksen indeksi, SDSN, 2018; Eurostat, Sustainable
development in the European Union, 2018.

TULEVAT HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET
Monet haasteista ovat muuttuneet erittäin kiireellisiksi. Lisäksi on ilmennyt uusia haasteita, jotka vaarantavat
taloudellisen vaurauden, koko yhteiskuntamme olemassaolon ja ympäristön tilan. Jotta tulevaisuus olisi kaikkien
näkökulmasta parempi, meidän on määriteltävä kestävä talouskasvu uudelleen.
LINEAARISESTA TALOUDESTA
KIERTOTALOUTEEN
Nykyinen kuluttamiskulttuuri pahentaa luonnonva‑
rojen ehtymistä ja rasittaa ilmastoa. Ihmiskunta
käyttää nykyään resursseja 1,7 maapallollisen
verran. Komissio on ohjannut EU:n taloutta kohti kier‑
totaloutta antamalla kiertotaloutta koskevan toimin‑
tasuunnitelman ja biotalousstrategian.
Kiertotalouden avulla voidaan
• luoda 1,8 biljoonan euron taloudellinen nettohyöty
vuoteen 2030 mennessä
• luoda yli miljoona uutta työpaikkaa EU:ssa vuoteen
2030 mennessä ja
• edistää olennaisesti kasvihuonekaasupäästöjen
leikkaamista.

ENERGIA, RAKENNUKSET JA
LIIKKUVUUS AIKAA KESTÄVIKSI
EU on yksi maailman johtajista, mutta sen olisi toimit‑
tava tehokkaammin edistääkseen uusiutuvaa ener‑
giaa, energiatehokkaita rakennuksia ja hiilineutraalia
liikennettä. Euroopassa esimerkiksi rakennukset kulut‑
tavat noin 40 prosenttia kaikesta energiasta, ja liiken‑
teen osuus Euroopan kasvihuonekaasupäästöistä on
27 prosenttia.
Puhdas energia on tilaisuus luoda työpaikkoja ja
kasvua:
• uusiutuviin energialähteisiin liittyvien
teknologioiden alalle voidaan luoda
900 000 työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä
mobilisoimalla julkisia ja yksityisiä investointeja
• EU voi säästää vuosittain 300 miljardia euroa
vähentämällä riippuvuuttaan fossiilisista
polttoaineista

KESTÄVYYTTÄ PELLOLTA PÖYTÄÄN
Elintarviketuotanto rasittaa edelleen ympäristömme,
ja 20 prosenttia kaikesta tuotetusta ruoasta päätyy
jätteeksi. EU:n maatalous on saavuttanut todellista
edistystä ilmasto- ja ympäristökysymyksissä vähen‑
tämällä kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla ja
jokien nitraattipitoisuutta 17,7 prosentilla vuodesta
1990. Tarvitaan kuitenkin enemmän toimia, jotka kos‑
kettavat koko elintarvikeketjua.
Maailmanlaajuisen elintarvike- ja
maatalousjärjestelmän avulla voitaisiin
• tuottaa yli 1,8 biljoonan euron edestä uutta
taloudellista arvoa vuoteen 2030 mennessä
• luoda 200 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2050
mennessä
• tarjota ravitsevaa ruokaa maailman kasvavalle
väestölle
• lisätä ansiotulojen määrää ja auttaa palauttamaan
luonnonvarojen tila ennalleen
• vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja parantaa
huomattavasti kykyämme sietää ilmastoon liittyviä
riskejä
SOSIAALISESTI OIKEUDENMUKAISEN
SIIRTYMÄN VARMISTAMINEN
Entistä verkottuneemmassa maailmassa teknologiset,
rakenteelliset ja väestörakenteessa tapahtuvat muu‑
tokset muuttavat työn luonnetta. Jotta voimme säi‑
lyttää EU:n sosiaaliturvamallin, kestävään talouteen
siirtymisessä on varmistettava, että kaikki ihmisryh‑
mät ja alueet pysyvät mukana kehityksessä.
Sosiaalisten investointien on säilyttävä etusijalla
seuraavilla aloilla:
• koulutus ja elinikäinen oppiminen
• työolot
• terveydenhuolto ja pitkäaikaishuolto
• sosiaalinen osallisuus ja vähemmistöjen oikeudet
• sukupuolten tasa-arvo
• maaseudun kehittäminen

KEINOT TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI
Seuraavassa esitetään keskeiset tekijät, jotka mahdollistavat siirtymisen kohti kestävää Eurooppaa vuoteen 2030
mennessä:

>

Koulutus, tiede, teknologia, tutkimus, innovointi ja digitalisaatio: Muun muassa tekoälyn avulla voidaan lisätä
huomattavasti tuottavuutta useilla aloilla terveydenhuollosta tehokkaampaan viljelyyn.

>

Rahoitus, hinnoittelu, verotus ja kilpailu: Euroopan investointiohjelman avulla voidaan saada liikkeelle osa kes‑
tävään siirtymiseen tarvittavista varoista, ja kestävää rahoitusta koskevalla toimintasuunnitelmalla autetaan
ohjaamaan rahoitus kestävälle uralle. EU:n verojärjestelmät ja hinnoittelu on suunniteltava siten, että ne vas‑
taavat tuotannosta aiheutuvia todellisia sosiaalisia ja ympäristökustannuksia. Lisäksi on varmistettava, että
kestävistä tuotteista ja palveluista tulee kaikkein edullisimpia.

>

Yritysten yhteiskuntavastuu: Yhteiskunnan ja ympäristön kannalta vastuullinen toiminta voi auttaa yrityksiä
saamaan aikaan kestävämpää tuottoa ja kasvua, löytämään uusia mahdollisuuksia markkinoilla ja luomaan
pitkän aikavälin arvoa osakkeenomistajille.

>

Avoin ja sääntöihin perustuva kauppa: Edistämällä kansainvälisiä sääntöjä ja globaaleja normeja kestävän
kehityksen tavoitteiden mukaisesti ja varmistamalla, että kauppa hyödyttää kaikkia, voimme auttaa luomaan
kestävän Euroopan kestävässä maailmassa.

>

Hallintotapa ja politiikan johdonmukaisuus: Oikeusvaltioperiaate, demokratia ja perusoikeudet, rauha, oikeu‑
denmukaisuus ja vahvat instituutiot, hyvä hallintotapa ja paremman sääntelyn periaatteet muodostavat EU:n
perustan. Kaikkien toimijoiden – kansalaisten, yritysten, kansalaisyhteiskunnan ja julkisen sektorin – on oltava
mukana.

>

EU maailmanlaajuisena tiennäyttäjänä: Maailman onnistuneimpana rauhanhankkeena ja useiden kokonais‑
valtaisten ja kestävien ratkaisujen kehittäjänä EU kykenee toimimaan riittävän uskottavasti ja tarjoamaan
käytännön ratkaisuja, jotka ovat tarpeen kestävän kasvun luomiseksi.

TULEVAT TOIMET
Osana maaliskuussa 2017 tiedonannolla ”Valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta” käynnistettyä laajempaa
pohdintaa komissio esittää kolme skenaariota, joiden pohjalta on tarkoitus käydä tulevaisuuteen suuntautuvaa
keskustelua parhaista keinoista saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet.
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Skenaario 1.
Kestävän kehityksen tavoitteita
koskeva EU:n kokonaisvaltainen
strategia

Skenaario 2.
Kestävän kehityksen tavoitteiden
jatkuva huomioiminen kaikissa
asiaankuuluvissa EU:n
politiikoissa

Skenaario 3.
Ulkoisten toimien korostaminen

EU:n ja jäsenvaltioiden toimen‑
piteitä koordinoitaisiin ja seurat‑
taisiin tehokkaasti vahvistamalla
käytännölliset ja aikaan sidotut
tavoitteet vuodeksi 2030.

Kestävän kehityksen tavoitteet toi‑
mivat jatkossakin komission poliit‑
tisen päätöksenteon innoittajina,
mutta jäsenvaltioita ei pakoteta
saavuttamaan koko EU:ta koske‑
via, kestävän kehityksen tavoittei‑
siin liittyviä sitoumuksia.

Koska EU on jo edelläkävijä, se
voisi jatkossa keskittyä auttamaan
muuta maailmaa edistymään yhtä
pitkälle ja samalla jatkaa paran‑
nuksia EU:n tasolla.
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