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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

vaihtoehdoista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi yli 20 prosentin tavoitteen ja 
hiilivuodon riskin arvioinnista
(2011/2012(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Vaihtoehdot kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi yli 20 prosentin tavoitteen ja hiilivuodon riskin arviointi" 
(KOM(2010)0265) ja valmisteluasiakirjan (SEC(2010)0650), 

– ottaa huomioon EU:n ilmasto- ja energiapaketin,

– ottaa huomioon aikaisemmat ilmastonmuutosta koskevat päätöslauselmansa, erityisesti 
25. marraskuuta 2010 hyväksymänsä päätöslauselman Cancúnin 
ilmastonmuutoskonferenssista (COP16)1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 ja 50 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon 
(A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että EU:n ilmastotavoitteena on rajoittaa lämpötilan nousu enintään 
kahteen celsiusasteeseen suhteessa esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon; katsoo, 
että joulukuussa 2008 hyväksytty ilmastopaketti on ensimmäinen askel, jolla varmistetaan, 
että EU:n toimet ovat kyseisen tavoitteen mukaisia; ottaa huomioon, että maat, joiden 
osuus maailmanlaajuisista päästöistä on noin 80 prosenttia, ovat sitoutuneet vähentämään 
päästöjä, vaikka ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien
puitesopimuksen (UNFCCC) sopimuspuolet myönsivät Cancúnissa, että nykyiset 
sitoumukset eivät ole riittäviä kahden celsiusasteen tavoitteen saavuttamiseksi,

B. katsoo, että Euroopan ympäristökeskuksen mukaan vuonna 2009 EU:n 
kasvihuonekaasupäästöt olivat 17,3 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990,

C. katsoo, että maailmanlaajuinen hiilitase, jolla todennäköisesti saavutetaan kahden 
celsiusasteen tavoite, on noin 800 miljardia tonnia hiilidioksidia vuosina 2005–2050; 
katsoo, että EU:n osuus maailman väestöstä vuonna 2050 on arvioiden mukaan 
5,7 prosenttia,

D. ottaa huomioon, että talouskriisin vuoksi EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvien 
toimialojen päästöt ovat olleet arvioituja päästöjä huomattavasti pienemmät ja alustavasti 
jaettujen päästöoikeuksien määrää pienemmät,

E. katsoo, että hiilidioksidin laskenut hinta vaikuttaa merkittävästi sijoituspäätöksiin ja 
vähentää päästölupien huutokaupasta saatavia tuloja, joilla rahoitetaan ilmastotoimia 
EU:ssa ja kehittyvissä maissa,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2010)0442.
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F. katsoo, että komission mukaan tavoitteen nostaminen 30 prosenttiin samalla, kun muut 
maat noudattaisivat alhaisia sitoumuksiaan, vaikuttaisi rajoitetusti EU:n 
energiaintensiiviseen teollisuuteen niin kauan, kuin teollisuudenalaa koskevat 
erityistoimenpiteet olisivat käytössä,

1. panee tyytyväisenä merkille komission tiedonannon, joka osoittaa, että tavoitteen 
nostaminen 30 prosenttiin on teknisesti mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa;

2. kehottaa komissiota esittämään mahdollisimman pian ja viimeistään vuoden 2011 loppuun 
mennessä ehdotuksia, jotka koskevat kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteen 
muuttamista tavoitteeksi saavuttaa 30 prosentin vähennys vuoteen 2020 mennessä;

Analyysi 20 prosentin tavoitteesta tänä päivänä

3. korostaa, että ilmastotieteen mukaan lämpötilan nousun rajoittaminen keskimääräisesti 
kahteen celsiusasteeseen ei takaa, että huomattavat haitalliset vaikutukset ilmastoon 
voidaan välttää, mutta kahden celsiusasteen ylittäminen todennäköisesti moninkertaistaisi 
haitalliset vaikutukset ja lisäisi todennäköisyyttä, että saavutettaisiin käännekohdat, jolloin 
luonnollisesti varastoitunut hiili alkaisi lämpötilatasojen vuoksi vapautua metsien ja 
ikiroudan kaltaisista hiilinieluista ja luonnon kyky sitoa hiiltä valtameriin vähenisi; 

4. muistuttaa, että IPCC:n 4AR-arviointikertomuksen mukaan teollistuneiden maiden pitäisi 
vähentää päästöjään 25–40 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, jotta lämpötilan muutos 
voitaisiin rajoittaa 50 prosentin todennäköisyydellä kahteen celsiusasteeseen; toteaa, että 
EU:n nykyinen tavoite ei ole yhdenmukainen sen kahden celsiusasteen tavoitteen kanssa; 

5. toteaa, että Eurooppa-neuvosto on myöntänyt, että 80–95 prosentin lisävähennykset 
vuoden 1990 tasoihin verrattuna vuoteen 2050 mennessä ovat tarpeellisia; toteaa, että 
vuosien 2009 ja 2050 välisen lineaarisen kehityskaaren avulla vuonna 2020 saavutettaisiin 
34–38 prosentin vähennystavoite vuoden 1990 tasoon verrattuna; 

6. toistaa, että kumulatiiviset päästöt ovat ratkaisevia ilmastojärjestelmän kannalta; toteaa, 
että vaikka päästöt olisivat vähentyneet 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, 
55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, 75 prosenttia vuoteen 2040 mennessä ja 
90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, EU:n vastuulla oleva osuus maailmanlaajuisesta 
kahden celsiusasteen tavoitteen mukaisesta hiilitaseesta olisi silti lähes kaksinkertainen 
verrattuna sen henkeä kohti suhteutettuun osuuteen ja että päästövähennysten 
viivyttäminen lisää kumulatiivista osuutta huomattavasti;

7. korostaa, että ilmastotoimien viivyttäminen kasvattaisi vuoden 2050 tavoitteen 
saavuttamisesta aiheutuvia kustannuksia runsaasti hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaan 
osakepääomaan sidottujen investointien ja hitaamman teknologisen oppimisen vuoksi; 

8. toteaa, että komission arvioinnin mukaan ylimääräiset päästökauppajärjestelmän 
päästöoikeudet vastaavat noin 2,4 miljardia seuraavalle kaudelle siirrettyä päästöoikeutta 
ja käyttämätöntä kansainvälistä hyvitystä vuonna 2020;

9. myöntää, että sijoitukset vihreään teknologiaan ovat hyvin riippuvaisia 
hiilidioksidimarkkinoiden antamasta hintasignaalista, ja toteaa, että nykyisen 20 prosentin 
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tavoitteen nojalla päästökauppajärjestelmällä on erittäin rajoitettu rooli päästövähennysten 
ohjauksessa ja vähäpäästöisen teknologian käyttöönotossa sen kattamilla toimialoilla; 

10. toteaa, että ylijäämän ja hiilidioksidin alhaisen hinnan vuoksi päästöoikeuksien 
huutokauppa ei myöskään lisää rahoitusta ilmastonmuutokseen liittyviin investointeihin 
odotusten mukaisesti;

Vaihtoehdot ja välineet 20 prosentin tavoitteen ylittämiseksi

11. muistuttaa, että komission arvioinnin mukaan vähennystavoitteen nostaminen 
30 prosenttiin, kun jäsenvaltiot vähentäisivät päästöjään 25 prosenttia, merkitsee nykyään 
11 miljardin euron lisäystä vuonna 2008 arvioituihin ilmasto- ja energiapaketin 
vuoden 2020 absoluuttisiin kustannuksiin; panee merkille komission arvioin, että tällöin 
hiilidioksidin hinta EU:n päästökauppajärjestelmässä nousee noin 30 euroon 
hiilidioksiditonnilta, eli vastaavalle tasolle, jota pidettiin vuonna 2008 tarpeellisena 
20 prosentin vähennystavoitteen saavuttamiseksi;

12. tukee komission arviota siitä, että lisävähennysten kustannustehokas jakaminen 
päästökauppajärjestelmään kuuluvien ja kuulumattomien alojen välillä pysyy 
samanlaisena kuin ilmastopaketissa;

13. yhtyy komission arvioon siitä, että 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtyminen, johon 
kuuluu kustannustehokas vähennysten jakaminen päästökauppaan kuuluvien ja 
kuulumattomien alojen välillä sekä jäsenvaltioiden 25 prosentin vähennykset (loput 
vähennykset saadaan päästöhyvityksistä), vastaisi päästökauppajärjestelmän ylärajan 
vähentämistä 1,4 miljardilla päästöoikeudella; 

14. ottaa huomioon vaihtoehdon, jossa päästökauppajärjestelmän muutos pannaan täytäntöön 
vähentämällä huutokauppaan osoitettuja päästöoikeuksia; katsoo kuitenkin, että kaikkien 
alojen on osallistuttava; 

15. myöntää, että osa kustannustehokkaimmista vähennysmahdollisuuksista on 
jäsenvaltioissa, joiden BKT henkeä kohti on tällä hetkellä alle EU:n keskiarvon, ja että 
tarvitaan todennäköisesti julkista tukea alkuinvestointien rahoituksen helpottamiseksi, 
jotta saavutetaan vähennykset päästökauppaan kuulumattomilla aloilla; korostaa tarvetta 
muuttaa EU:n rahoitusmekanismeja, jotta ne johtaisivat kasvihuonekaasujen 
kustannustehokkaaseen vähentämiseen EU:ssa; 

16. pahoittelee, ettei ole toimenpiteitä, joilla saataisiin siirrettyä negatiivisin kustannuksin 
toteutettavien kasvihuonekaasupäästövähennysten mahdollisuudet energiatehokkuuteen ja 
luonnonvarojen järkevään käyttöön; kehottaa soveltamaan tiukasti elinkaaren pienempien 
kustannusten periaatetta, kun pannaan täytäntöön ekologista suunnittelua koskevan 
direktiivin mukaisia toimenpiteitä, ja kehottaa komissiota tarkastelemaan menetelmiä, 
joilla harkitaan top runner -lähestymistapaan mukautumista; 

17. kehottaa asettamaan tiukat tavoitteet EU:n maankäytölle, maankäytön muutoksille ja 
metsätaloudelle (LULUCF), jotta varmistetaan, että alan osallistuminen 
päästövähennyksiin on pysyvää ja ympäristövaikutusten toteutumisen mukaista ja että 
valvonta ja kirjanpito ovat tarkkoja; 
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18. toistaa, että EU:n vähennystavoitteet on saavutettava pääosin EU:n alueella; muistuttaa, 
että kansainvälisten päästöhyvitysten käyttö syrjäyttää investointeja EU:n talouteen ja 
viivyttää omia vähennyksiä EU:ssa;  

Rinnakkaishyödyt ja vaikutukset

19. on vakuuttunut, että ajoissa tehtävien toimien etuna ovat Euroopan kilpailukyvylle 
tarjoutuvat merkittävät pitkän aikavälin hyödyt, jos EU pystyy säilyttämään vahvan 
aseman nopeasti kasvavilla puhtaan teknologian maailmanmarkkinoilla; 

20. katsoo, että vuotta 2020 koskevan ilmastotavoitteen siirtäminen 30 prosenttiin palauttaisi 
20 prosentin tavoitteen helpottuessa menetetyt innovaatiotoiminnan kannustimet;

21. toteaa, että Euroopan ympäristöteollisuus työllistää noin 3,4 miljoonaa henkilöä 
(kokoaikaiseksi muutettuna), joka on kymmenkertainen määrä verrattuna EU:n 
terästeollisuuden suoraan työllistämien henkilöiden määrään vuonna 2007; toteaa, että 
tuoreiden tutkimusten mukaan EU:n ilmastotavoitteen nostaminen 30 prosenttiin voi 
edistää jopa kuuden miljoonan lisätyöpaikan syntymistä Euroopassa;

22. katsoo, että vaikka kunnianhimoisempiin ilmastotavoitteisiin siirtyminen vaikuttaa 
pääosin myönteisesti työpaikkojen luomiseen, olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla 
helpotetaan rakenteellista muutosta ja työvoiman uudelleenkouluttamista yhteisöissä, 
joissa menetetään paljon työpaikkoja runsaasti hiilidioksidipäästöjä tuottavilta aloilta, ja 
myös varmistetaan, että uuden kasvun aloilla on saatavilla tarpeeksi asianmukaisesti 
koulutettua työvoimaa;

23. korostaa parantuneeseen ilmanlaatuun liittyviä suuria rinnakkaisvaikutuksia, joiden arvo 
olisi komission arvion mukaan vuodessa 6,3–22 miljardia euroa vuonna 2020 ottamatta 
huomioon rinnakkaishyötyjä, jotka liittyvät sairauksista johtuvien kustannusten 
vähenemiseen; toteaa, että lisäarvioinnin mukaan 30 prosentin tavoitteeseen siirtymisestä 
syntyvät terveyteen ja ilmansaasteisiin liittyvät rinnakkaisvaikutukset kasvavat 6,3–
35,8 miljardiin euroon ja suurin hyöty saavutetaan, jos vähennykset toteutetaan EU:ssa; 

24. panee merkille komission arvion, jonka mukaan 30 prosentin vähentämistavoitteen 
saavuttamisen myötä öljyn ja kaasun tuonti vähenee noin 40 miljardia euroa vuonna 2020 
olettaen, että öljyn hinta on 88 dollaria tynnyriltä vuonna 2020; katsoo, että öljyn hinta-
arvio on todennäköisesti erittäin varovainen, sillä Kansainvälinen energiajärjestö (2010) 
ennustaa öljyn hinnan nousevan 108 dollariin vuoteen 2020 mennessä, mikä kasvattaisi 
vähemmän energiaa vaativan tuonnin arvioitua hyötyä yli 20 prosenttia; 

25. korostaa, että päästövähennysten rinnakkaishyötyjä syntyy vain EU:n alueella 
saavutetuista vähennyksistä ja silloin, kun keskitytään erityisesti lisäämään investointeja 
energiatehokkuuteen; 

26. toteaa, että tavoitteen nostamisesta 30 prosenttiin aiheutuu enemmän hyötyjä kuin kuluja 
EU:n kansalaisille ja jäsenvaltioiden saavuttamat vähennystavoitteet toisivat suurimman 
kokonaishyödyn;

Hiilivuodon riskin arviointi
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27. toteaa, että energiaintensiivisille aloille jää todennäköisesti päästöjen vähentymisen vuoksi 
päästökauppajärjestelmän toisen kauden lopussa vuonna 2012 erittäin suuri määrä 
käyttämättömiä ilmaiseksi jaettuja päästöoikeuksia, jotka voidaan siirtää kolmannelle 
kaudelle (2013–2020), minkä ansiosta niiden asema kansainväliseen kilpailuun nähden on 
suhteellisesti parempi kuin vuonna 2008; 

28. toteaa, että laitoksille, jotka tuottavat suurimman osan päästökauppajärjestelmän 
kattamista muun kuin energia-alan päästöistä, on jaettu maksuttomia päästöoikeuksia 
tuotekohtaisen vertailuarvon mukaisesti korkeiden taantumaa edeltäneen tuotantotasojen 
perusteella aina vuoteen 2020 asti; 

29. on edelleen huolissaan ansiottomien voittojen suuresta mahdollisuudesta, sillä ne 
heikentävät EU:n ilmastopolitiikan yleistä hyväksyntää, ja viittaa tietojen puuttumiseen 
toiminnan siirtämisestä muualle; 

30. yhtyy komission arvioon siitä, että rajanmukautustoimenpiteet tai tuonnin sisällyttäminen 
päästökauppajärjestelmään pitäisi yhdistää täysimääräisen huutokauppaamisen kanssa 
asianomaisilla aloilla; katsoo, että mainitunlaista järjestelmää voitaisiin harkita erityisesti 
joillekin standardoiduille hyödykkeille, esimerkiksi teräkselle tai sementille, sekä 
sähkölle;

31. tukee aiempaa kohdennetumman lähestymistavan soveltamista kaikkiin päästöhyvityksiin 
ja energiaintensiivisillä aloilla saatujen puhtaan kehityksen mekanismin (CDM) 
hyvitysten käytön rajoittamista muissa kuin vähiten kehittyneissä maissa alustavasti 
toimenpiteillä, joihin kuuluu kertoimen soveltaminen esimerkiksi vaatimalla kahden 
CDM-hyvityksen palauttamista jokaista päästökauppajärjestelmään kuuluvaa päästötonnia 
kohden; 

32. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELU

Johdanto

Ilmastonmuutoksen luoma uhka ihmiskunnalle ei ole pienentymässä, ja lämpötilan kahden 
celsiusasteen nousun vaikutukset ovat pikemminkin haitallisemmat kuin aiemmin luultiin. 
Vaikka ei ole mahdollista yhdistää äärimmäisiä sääilmiöitä ilmaston lämpenemiseen, on 
erittäin todennäköistä, että ilmastonmuutoksen vuoksi ääri-ilmiöt voimistuvat ja toistuvat 
useammin. 

Kansainvälisen yhteisön kyvyttömyys saada aikaan laaja-alainen ja sitova kansainvälinen 
ilmastosopimus Kööpenhaminassa ei tarkoita, että valtiot eivät olisi ryhtyneet toimenpiteisiin. 
Cancúnin kokouksen tulokset todistavat, että valtiot ovat ryhtyneet toimiin ja neuvottelut 
pääsivät uudelleen vauhtiin. Euroopan hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 17,3 prosenttia 
vuoden 1990 tasosta.1 Euroopan ympäristökeskus arvioi päästöjen vakiintuvan vuoden 2008 
tasoa pienemmiksi jopa talouden toipumisen aikana ja ilman lisätoimenpiteitä.2

Euroopan maiden on tehtävä ratkaisevia päätöksiä säilyttääkseen vaurautensa ja 
turvallisuutensa myös tulevaisuudessa. Siirtymällä kansalliseen kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteeseen, joka on yhdenmukainen EU:n ilmastotavoitteiden kanssa, voidaan 
luoda hyvin toimiva talous, lisätä vihreitä työpaikkoja ja innovaatioita.

EU:n päästökauppajärjestelmän tehokkuus

Jos EU:n päästökauppajärjestelmän ylärajaa ei tiukenneta huomattavasti, järjestelmä on 
vaarassa muuttua tarpeettomaksi investointien ohjaamisessa vihreään teknologiaan ja 
innovaatioihin. Komission arvioinnissa3 on osoitettu, että 20 prosentin ilmastotavoitteen 
nojalla päästökauppajärjestelmän ylimääräiset päästöoikeudet vastaavat noin 2,4 miljardia 
seuraavalle kaudelle siirrettyä päästöoikeutta ja käyttämätöntä kansainvälistä hyvitystä 
vuonna 2020. Ylijäämä johtaa tehottomaan hintasignaaliin ja vähentää myös merkittävästi 
päästöoikeuksien huutokaupasta saatavia tuloja, joita voitaisiin käyttää lisäämään 
ilmastoteknologiaa ja investointeja energiansäästöihin, mikä loisi miljoonia työpaikkoja lisää.

Esittelijän ehdotus

Mainittujen seikkojen perusteella esittelijä kehottaa komissiota esittämään ehdotuksia, jotka 
koskevat kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteen nostamista 30 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä, mahdollisimman pian ja viimeistään vuoden 2011 loppuun 
mennessä. 

Esittelijän mielestä ehdotettu lähestymistapa on melko vaatimaton. Esittelijä katsoo, että 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteen muuttaminen 40 prosenttiin olisi sopivampi 
tieteen näkökulmasta ja ottaen huomioon tavoite pitää lämpötilan nousu korkeintaan kahdessa 
                                               
1 Euroopan ympäristökeskus (EEA), lokakuu 2010
2 KOM(2010)0569 lopullinen, Edistyminen Kioton tavoitteiden saavuttamisessa, s. 5
3 SEC(2010)0650, s. 34
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celsiusasteessa, puhumattakaan 1,5 celsiusasteen tavoitteesta, joka on hyväksytty 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen mukaisesti. 
Esittelijä pidättäytyy myös kehottamasta, että EU:n ilmastotavoitteet täytetään 
täysimääräisesti jäsenvaltioissa, vaikkakin se lisäisi Euroopan kansalaisille koituvia hyötyjä 
parantamalla ilmanlaatua Euroopan alueella ja ohjaamalla investointeja EU:n talouteen.


