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EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. panee merkille, että Euroopan unioni on jäänyt biopolttoaineiden käytössä ja tuotannossa
huomattavasti jälkeen, vaikka ala on olennainen osa kansainvälistä kauppaa;

2. korostaa, että kestäviä biomassasovelluksia koskevan todellisen strategian avulla voidaan 
myötävaikuttaa olennaisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, uusien 
kaupallisten jakelukanavien luomiseen maataloustuotteiden teollisen tuotannon kautta, 
etenkin toisen sukupolven biopolttoaineiden tuotannon avulla, ja EU:n 
energiariippuvuuden vähentämiseen sekä kasvun ja työllisyyden edistämiseen niin 
Euroopan unionissa kuin muuallakin maailmassa, erityisesti kehitysmaissa;

3. toteaa, että näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on kehitettävä yhteisön 
biopolttoaineteollisuutta koskevia menettelyjä ja lisättävä kyseisten hyödykkeiden käyttöä 
EU:ssa; viittaa kuitenkin päinvastaisten ympäristöseurausten riskiin, joka saattaa syntyä 
biopolttoaineiden piittaamattomasta, kontrolloimattomasta ja liiallisesta viljelystä, 
tuotannosta ja tuonnista;

4. panee merkille, että tuontibioetanoli on hyvä vaihtoehto ilmastonmuutoksen 
näkökulmasta;

5. panee merkille, että biopolttoaineita myydään nyt maailmanmarkkinoilla ja että Euroopan 
unioni ei ole vielä omavarainen tällä alalla; katsoo, että kotimaisen tuotannon tukemisen 
pitäisi ehdottomasti olla ensisijaisen tärkeä asia;

6. tähdentää, että jos yhteisön biopolttoaineteollisuudesta halutaan kehittää voimakas ja 
dynaaminen teollisuudenala, on toteutettava tarkoituksen- ja johdonmukaisia kauppa-, 
vero- ja tullijärjestelyitä, joiden avulla taataan Euroopan unionissa tuotettujen 
biopolttoaineiden kilpailukyky;

7. toteaa, että EU:ssa tietyn ajanjakson ajaksi hyväksyttävä tuontibioetanolin osuus on 
määriteltävä selkeästi pitäen samalla mielessä, että yhteisön omaa tuotantoa on asteittain 
kehitettävä riittävälle tasolle erityisesti energia-alan kestävää kehitystä koskevan 
eurooppalaisen strategian mukaisesti ja että kauppa- ja tullipolitiikassa on varmistettava
kyseisen tuontiosuuden noudattaminen ja otettava huomioon kehitysyhteistyöpolitiikan 
pakolliset määräykset;

8. panee merkille, että biopolttoaineiden tuotantokustannukset Euroopan unionissa ovat tällä 
hetkellä korkeammat kuin monissa muissa johtavissa tuottajavaltioissa, Brasilia ja 
Yhdysvallat mukaan luettuina; huomauttaa kuitenkin, että kyseisten valtioiden 
kilpailukyky perustuu pitkälliseen ja laaja-alaiseen avustukseen ja tukiohjelmiin sekä 
siihen, että esimerkiksi Brasiliassa tuotannossa käytetään arveluttavia menetelmiä niin 
sosiaalisesta näkökulmasta kuin ympäristönkin kannalta;
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9. katsoo, että kun Euroopan unionissa toteutetaan biopolttoaineiden kysynnän lisäämistä 
edistäviä toimia – joista jotkin edellyttävät julkisten varojen käyttöä tai aiheuttavat 
muutoksia talousarvioihin – näiden ei pitäisi hyödyttää pelkästään vientiä;

10. painottaa, että olisi harkittava bioetanolin kohtelemista "arkana tuotteena" neuvoteltaessa 
bioetanolin pääsystä WTO:n maatalousmarkkinoille ja että siihen ei sovellettaisi aiottua 
alennetun tullimaksun mallia, mikäli tämä on tarkoituksenmukaista;

11. kehottaa komissiota hylkäämään WTO:n kauppa- ja ympäristöneuvotteluissa 
päättäväisesti kaikki ehdotukset bioetanolin sisällyttämisestä ympäristöhyödykkeisiin, 
joita koskevat tullimaksut voitaisiin poistaa tai niitä voitaisiin alentaa;

12. panee merkille, että joillakin kehitysmailla on erinomaisia mahdollisuuksia tulla 
kilpailukykyisiksi biopolttoaineiden tuotannossa ja myynnissä globaalilla tasolla, mutta 
että polttoaineen laadusta olisi säädettävä joitakin standardeja; katsoo, että teknisiä esteitä 
ja kauppaa koskevia esteitä olisi poistettava, jotta voisi syntyä aidot maailmanmarkkinat;

13. kehottaa komissiota etenemään maltillisesti Mercosur-kumppaneiden ja EU:n 
kahdenkeskisissä alueellisissa neuvotteluissa, kun on kyse näiden maiden pyynnöistä
saada bioetanolille yhteisön markkinoille pääsyä koskeva etuuskohtelu; katsoo, että 
kaikista kansainvälisiin energiamarkkinoihin liittyvistä asioista olisi neuvoteltava 
monenkeskisillä foorumeilla kuten WTO:ssa, jotta voitaisiin varmistaa mahdollisimman 
laaja avoimuus ja jotta unionin yleiset edut asetettaisiin etusijalle toimittaessa 
tulevaisuuden yleisen energiapolitiikan mukaisesti;

14. katsoo, että yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) ja GSP+ -järjestelyn pitäisi olla paitsi 
heikosti menestyneiden maiden taloudellista kehitystä koskevan tavoitteen – kun kyse on 
biopolttoainetuotannosta – myös tulevaisuuden yleisen energiapolitiikan tavoitteiden 
mukainen, ja kehottaa komissiota tarvittaessa käyttämään asianmukaisia 
graduaatiomekanismeja sekä panemaan merkille yleisen tullietuusjärjestelmän 
soveltamisesta 27. kesäkuuta 2005 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 980/20051

säädetyt kriteerit;

15. kannattaa komission ponnisteluja tukea biopolttoaineteollisuutta kehitysmaissa ja alueilla, 
joilla on mahdollisuuksia tällä alalla sekä alueilla, joilla paikallisen tuotannon avulla 
voitaisiin vähentää köyhyyttä pysyvästi; katsoo kuitenkin, että toiminnan olisi oltava 
tasapainoista ja sen avulla olisi tavoiteltava etupäässä kyseisten maiden kotimaisen 
energiatarpeen tyydyttämistä sen sijaan, että keskityttäisiin pelkästään maiden 
vientimahdollisuuksien parantamiseen;

16. katsoo, että Euroopan unionin olisi entistä enemmän korostettava kaikissa kumppanuus-, 
vapaakauppa- ja etuuskohtelua käsittelevissä sopimuksissaan biopolttoaineiden avointen 
markkinoiden luomista; katsoo, että avointen ja integroitujen kansallisten, eurooppalaisten 
ja kansainvälisten markkinoiden avulla varmistetaan alan pitkäaikainen ja kestävä kehitys; 
kehottaa komissiota arvioimaan kaikkia etuuskohtelua koskevia sopimuksia tältä pohjalta; 

17. kehottaa kiinnittämään poliittisesta ja taloudellisesta näkökulmasta laajempaa huomiota 
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biopolttoainemarkkinoiden yhteistyöhön ja integraatioon Euroopan unionissa ja sen 
eurooppalaisissa naapurimaissa erityisesti erityiskumppanuussopimusten yhteydessä;

18. kehottaa komissiota harkitsemaan vakavasti mahdollisuutta luoda yhdistetyn nimikkeistön 
maataloutta käsittelevään lukuun erityinen nimike tai alanimike bioetanolia ja 
bioetanolista johdettuja hyödykkeitä varten, jotta tuonnin todelliset tilastolliset vaikutukset 
ymmärrettäisiin paremmin ja varmistettaisiin, että tullinimikkeitä sovelletaan 
asianmukaisesti;

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita valvomaan erityisen valppaasti bioetanoliin liittyviä 
petosyrityksiä ja tullimaksujen kiertämisyrityksiä sekä erityisesti alkuperäsääntöjen ja 
tariffiluokittelun noudattamista sekä ennaltaehkäisemään tiettyihin suspensiomenettelyihin 
liittyvät väärinkäytökset;

20. huomauttaa, että yhteisön biopolttoaineteollisuudessa voidaan tarvittaessa käyttää kaupan 
puolustusvälineitä (polkumyynnin vastaiset toimenpiteet ja vientituen vastaiset menettelyt 
sekä suojatoimenpiteet) alan suojelemiseksi tuonnista johtuvalta epäoikeudenmukaiselta 
tai liialliselta kilpailulta; huomauttaa lisäksi, että teollisuudenalan vakiinnuttamisen 
huomattava hidastuminen on hyvin ominaista uudelle teollisuudenalalle, kuten 
biopolttoaineteollisuus, kun arvioidaan edellä mainittujen menettelyjen yhteydessä 
ilmenneitä vahinkoja;

21. kehottaa komissiota antamaan parlamentille ennen 1. päivää huhtikuuta 2007 kertomuksen 
bioetanolin tuotantoon ja vientiin liittyvistä edellytyksistä tärkeimmissä unionin 
ulkopuolisissa tuottajamaissa, jotta parlamentti voisi arvioida, onko kilpailu yhteisön 
tuotannon ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin välillä reilua; kehottaa keskittymään 
tässä kertomuksessa ennen kaikkea avustusohjelmiin ja muihin julkisiin tukitoimiin sekä 
teollisuudenalan sosiaalisiin ja ympäristönäkökohtiin;

22. kehottaa komissiota laatimaan Euroopan unionin käyttöön ympäristön ja turvallisuuden 
maailmanlaajuista seurantaa koskevan eurooppalaisen ohjelman (GMES) avulla 
biopolttoaineita käsittelevän sertifiointijärjestelmän, jonka tarkoituksena olisi varmistaa, 
että unionin tuotanto vastaa voimassa olevia ympäristöstandardeja ja että tuotannolla ei 
ole kielteisiä vaikutuksia ympäristöön;

23. kehottaa komissiota kehittämään sertifiointimenettelyn, jonka avulla biopolttoaineiden 
kestävä tuotanto on mahdollista riippumatta siitä, onko ne tuotettu Euroopan unionissa vai 
ovatko ne tuontituotteita;

24. huomauttaa, että Euroopan unioni on maailmanluokan johtaja ympäristöä ja sosiaalista 
suojelua koskevien standardien laatimisessa, ja kehottaa komissiota ottamaan kyseiset 
standardit käyttöön kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa, jotta 
biopolttoaineiden tuotantoa voitaisiin lisätä mahdollisimman paljon ja jotta näiden maiden 
biopolttoainetuotantokustannukset voitaisiin rationalisoida;

25. katsoo, että komission olisi kiinnitettävä erityishuomiota logistiseen ulottuvuuteen, 
mukaan lukien maailmanlaajuinen logistiikka ja turvallisuus; katsoo, että tämä olisi 
Euroopan unionissa otettava huomioon kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten 
arvioinnissa; kehottaa komissiota laatimaan arvioinnin hyvissä ajoin;
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26. kehottaa komissiota selventämään valtionapusäännöksiä ja tukemaan verovapautuksia 
biopolttoaineiden kehittämisen lujittamiseksi Euroopan unionissa;

27. panee tyytyväisenä merkille komission kannan, jonka mukaan on tärkeää käyttää yhteisön 
interventiovarastoissa olevaa viljaa bioenergian tuottamiseen; korostaa sitä, että tämän 
avulla on mahdollista vähentää vientiin menevän interventioviljan määrää ja näin ollen 
helpottaa Euroopan unionia WTO:hon liittyvien velvoitteiden täyttämisessä; kehottaa 
komissiota tästä syystä suunnittelemaan asianmukaisia kannustimia sen varmistamiseksi, 
että mahdollisimman suuri määrä interventioviljasta käytetään tällä tavalla;

28. katsoo, että Euroopan maatalousrahaston toiminnan olisi katettava myös energiaksi 
tarkoitettu biomassatuotanto ja että avustusohjelmissa tälle tuotannolle varattua
enimmäispinta-alaa olisi lisättävä siten, että se olisi vastaisuudessa yli 1,5 miljoonaa 
hehtaaria;

29. katsoo, että Euroopan unionissa olisi asetettava etusijalle muuhun kuin ravintotuotantoon 
tarkoitettuja kasveja koskeva lisätutkimus, jotta voitaisiin taata viljeltävinä olevien 
alueiden tehokas ja taloudellinen käyttö;

30. katsoo, että komission pitäisi tarkistaa kaikki toimintasuunnitelmat ja direktiivit, jotta 
bioenergiaa ja biopolttoaineita voitaisiin tuottaa järkevästi, ja että tarkastaminen olisi 
toteutettava ensisijaisesti kasvintuotanto-, metsätalous- ja jätehuoltoalalla;

31. katsoo, että tarve tuottaa biopolttoaineita on nähtävä osana elintarviketuotannon ja 
energiankäytön terveellistä ja realistista yhdistelmää; katsoo, että tämä on erityisen 
tärkeää, koska elintarviketuotanto ei ole riittävää tulevaisuudessa; kehottaa komissiota 
tekemään tästä keskusteluaiheen kansainvälisissä yhteyksissä.
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