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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

etenemissuunnitelmasta siirtymiseksi kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen 
vuonna 2050
(2011/2095(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Etenemissuunnitelma – siirtyminen 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050" (KOM(2011)0112) ja siihen 
liittyvät työasiakirjat (SEC(2011)0288) ja (SEC(2011)0289),

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

– ottaa huomioon EU:n ilmasto- ja energiapaketin,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

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

A. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti ja Eurooppa-neuvosto ovat esittäneet 
kunnianhimoisen tavoitteensa, jonka mukaisesti ne aikovat varmistaa, että 
kasvihuonepäästöjä vähennetään 80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä; 

B. katsoo, että Euroopan unionin on sovittava päästöjen vähentämistä koskevista erityisistä 
tavoitteista, joiden avulla ne voivat luoda perustan ja kehyksen tarvittaville säädöksille ja 
muille toimenpiteille;

C. katsoo, että teollisuudelle on annettava selkeät tiedot Euroopan vähähiilisestä strategiasta, 
jotta investointeja voidaan tehdä pitkällä aikavälillä;

1. on selvillä eduista, joita jäsenvaltioille koituu vähähiilisen talouden kehittämisestä; tukee 
sen vuoksi komission etenemissuunnitelmaa siirtymiseksi vähähiiliseen talouteen 
vuonna 2050 ja siihen liittyvää kehityspolkua, EU:n omia päästövähennyksiä koskevia 
erityisiä 40 prosentin, 60 prosentin ja 80 prosentin välitavoitteita vuosien 2030, 2040 
ja 2050 osalta sekä alakohtaisia välitavoitteita perustana talous- ja ilmastopolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita koskeville ehdotuksille;

2. pyytää komissiota esittämään kahden seuraavan vuoden aikana tarpeelliset toimenpiteet 
vuoden 2030 tavoitteiden saavuttamiseksi siten, että otetaan huomioon erityiset kansalliset 
valmiudet ja mahdollisuudet sekä ilmastotoimien alalla saavutettu kansainvälinen edistys;

Kansainvälinen ulottuvuus

3. panee merkille, että vähähiilisten tekniikoiden maailmanlaajuinen kehittäminen ja 
käyttöön ottaminen lisääntyy nopeasti, että Euroopan kilpailukyky tulevaisuudessa riippuu 
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näihin liittyvien investointien lisäämisestä ja että investoinnit ovat jääneet huomattavasti 
jälkeen Kiinan kaltaisten maiden investoinneista suhteutettuna BKT:hen;

Päästökauppajärjestelmä 

4. toteaa, että EU:n päästökauppajärjestelmä on ensisijainen väline, jolla voidaan vähentää 
teollisuuspäästöjä ja edistää investointeja vähähiilisiin tekniikoihin, mutta tiedostaa, että 
hiilen hinta on paljon alkuperäistä arviota matalampi eikä näin ollen tarjoa tarpeellista 
investointikannustinta;

5. panee merkille, että nykyinen yritysten hallussa oleva päästöoikeuksien ylijäämä sekä 
energiatehokkuuden odotettavissa olevat lisäparannukset merkitsevät sitä, että hiilen hinta 
ei elvy merkittävästi, jollei uudistuksia tehdä;

6. kehottaa komissiota hyväksymään toimenpiteitä, joiden avulla voidaan korjata 
päästökauppajärjestelmän puutteita ja mahdollistaa sen alkuperäisten suunnitelmien 
mukainen toiminta erityisesti toteuttamalla ennen vuoden 2012 loppua seuraavat toimet:

(a) päästökauppajärjestelmän mukauttaminen ennen kolmannen vaiheen alkamista 
siirtämällä sivuun päästöoikeuksia niukkuuden palauttamiseksi, jolloin mahdollistetaan 
alkuperäisen tavoitteen toteuttaminen eli matalahiilisiin tekniikoihin ja 
energiatehokkuustoimenpiteisiin kohdistuvien investointikannusteiden tarjoaminen, ja 
tämän jälkeen tällaisten päästöoikeuksien poistamiseen tähtäävän säädöksen 
ehdottaminen,

(b) sellaisen lainsäädäntöehdotuksen esittäminen ennen vuoden 2013 loppua, jolla voidaan 
muuttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 1,74 prosentin vuotuista lineaarista 
vähennysvaatimusta siten, että sen arvo vastaa vuodeksi 2050 asetettuja 
hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteita koskevia vaatimuksia,

(c) sellaisen lainsäädännön esittäminen, jonka avulla voidaan ottaa käyttöön 
aikaisimmasta mahdollisesta ajankohdasta lähtien päästöoikeuksien huutokaupan reservin 
hinta; 

Hiilivuoto

7. kehottaa komissiota julkistamaan yksityiskohtia EU:n todellisesta osallistumisesta 
maapallon hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen vuoden 1990 jälkeen siten, että otetaan 
huomioon sen nykyään muualla valmistettavien tuotteiden kulutus;

8. kehottaa komissiota tekemään selvityksen aloista, joilla kiintiöiden maksuttomalla 
myöntämisellä ei pystytä ehkäisemään hiilivuotoa, ja suosittelee, että komissio esittää 
ehdotuksia raja-alueiden sopeuttamistoimenpiteistä, joilla vaaditaan näiden alojen 
tuotteiden maahantuojia ostamaan päästöoikeuksia, jotka vastaavat niitä päästöoikeuksia, 
joita vaadittaisiin, jos tuote olisi valmistettu EU:ssa; 

Energiatehokkuus

9. kehottaa nopeuttamaan ekologista suunnittelua koskevan direktiivin (2009/125/EY) 
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mukaisia toimia siten, että täytäntöönpanotoimenpiteet vahvistetaan tasolle, joka on 
lähellä parhaiten suoriutuvien tasoa, ja siten, että vahvistetaan myös muita kuin 
sähkötuotteita koskevat vähimmäisvaatimukset;

Uusiutuva energia

10. kehottaa komissiota edistämään biomassan kestävää tuotantoa; korostaa, että EU:n 
biopolttoaineiden käyttöä koskevan tavoitteen saavuttaminen ei saa johtaa siihen, että 
kasvihuonepäästöjä vapautuu suhteettomia määriä;

Tutkimus

11. kehottaa komissiota varmistamaan, että Horizon 2020 -aloitteessa asetetaan etusijalle 
tarve kehittää vähähiilisiä tekniikoita, jotta EU:n kilpailukykyä voidaan edistää; 

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi

12. toteaa hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikan (CCS) käyttöönoton merkityksen, 
mikäli hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävät tavoitteet aiotaan saavuttaa 
mahdollisimman vähäisin kustannuksin, ja toteaa, että menettelyistä johtuvat viivästykset, 
rahoitusvajaukset sekä tiettyjen jäsenvaltioiden sitoutumattomuus vaikeuttavat 
todennäköisesti mahdollisuuksia saavuttaa Eurooppa-neuvoston kunnianhimoinen tavoite, 
jonka mukaisesti, sen on tarkoitus ottaa käyttöön jopa 12 hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin liittyvää esittelyhanketta vuoteen 2015 mennessä; kehottaa komissiota 
esittämään hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia koskevan toimintasuunnitelman; 

Kansalliset ja alakohtaiset etenemissuunnitelmat

13. pitää myönteisenä, että jotkin EU:n jäsenvaltiot ovat laatineet vähähiiliset strategiat mutta 
kehottaa kaikkia laatimaan ne viimeistään heinäkuuhun 2013 mennessä; korostaa, että 
komission olisi esitettävä lainsäädäntöehdotuksia, joissa edellytetään niiden 
valmistelemista, jos kaikki jäsenvaltiot eivät ole vuoden 2012 loppuun mennessä tehneet 
tällaista sitoumusta;

14. kehottaa asianomaisia teollisuusryhmiä valmistelemaan alakohtaisia 
etenemissuunnitelmia, joissa esitetään, miten EU:n vähähiiliset tavoitteet voidaan 
parhaiten saavuttaa, mukaan luettuina vaadittavien investointien taso sekä käytettävät 
rahoituslähteet;

Sähköntuotanto 

15. korostaa, että mittavan hiililukkiutuman riski on vältettävä; kehottaa komissiota 
ehdottamaan ennen vuoden 2013 loppua lainsäädäntöä, jonka avulla investoijille 
välitetään selkeä pitkän aikavälin viesti vaatimalla, että vuodesta 2015 alkaen uusilla 
sähköntuotannon lähteillä, joiden päästöt ovat yli 100 grammaa hiilidioksidia 
kilowattituntia kohden, ei ole lupaa toimia kymmentä vuotta pidempään, jollei niitä ole 
tarkoitettu yksinomaan kulutushuippuja varten, jolloin niiden toiminta-aika on rajoitettu 
kokonaisuudessaan kymmeneen prosenttiin vuoden aikana; 
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Teollisuus

16. korostaa, että on tunnustettava, kuinka tärkeitä ovat "vihreälle taloudelle" nykyisten 
teollisuudenalojen tekemät investoinnit, joita käytetään vähentämään huomattavasti 
luonnonvarojen käyttöä ja hiilidioksidipäästöjä;

Liikenne

17. pitää myönteisenä, että ajoneuvonvalmistajat ovat edistyneet yli odotusten henkilöautojen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä vuoden 2007 jälkeen, ja korostaa, että on tärkeää 
nopeuttaa polttoainetehokkuuden parantamista; vahvistaa, että komission olisi tulevaa 
katsausta valmistellessaan ehdotettava keinoja, joiden avulla voidaan varmistaa, että 
henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt saavuttavat vuoden 2020 sovitun 
tavoitteen, jonka mukaisesti päästöt ovat enintään 95 grammaa kilometriltä vuoteen 2020 
mennessä ja enintään 70 grammaa kilometriltä vuoteen 2025 mennessä;

Maatalous

18. kehottaa komissiota ehdottamaan erityistoimia, joiden avulla vähennetään 
kasvihuonepäästöjä, ja edistämään viljelysmaan käytön tehokkuushyötyjä;

Rahoitus

19. tukee komission tekemiä monivuotista rahoituskehystä 2014–2020 koskevia ehdotuksia, 
joilla pyritään tarjoamaan kohdennettua rahoitusta, jonka avulla lisätään investointeja ja 
edistetään vähähiilisten tekniikoiden kehitystä ja käyttöönottoa;  tukee aikomusta 
sisällyttää ilmastoon liittyvä rahoitus monivuotiseen rahoituskehykseen siten, että sen 
osuus on 20 prosenttia sen kokonaismäärärahoista, ja korostaa, että on säädettävä toimia, 
joiden avulla tätä voidaan seurata tehokkaasti;

Lisätoimenpiteet

20. kehottaa komissiota esittämään ennen vuoden 2012 loppua kunnianhimoisia ehdotuksia 
metaanikaasupäästöjen ja fluorattujen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi;

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Investointien määrää on lisättävä huomattavasti, jotta Eurooppa voi varmistaa teollisuutensa 
tulevaisuuden. Etenkin energia-ala tarvitsee suurinta mahdollista selvyyttä ja varmuutta, sillä 
tällä alalla on tehtävä päätöksiä tuotantolaitoksista, joiden on tarkoitus olla toiminnassa vielä 
30–40 vuoden ajan. Komission tiedonannon "Etenemissuunnitelma – siirtyminen 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050" tukemisella politiikanteon perustana 
edistetään osaltaan näitä seikkoja.  Sen avulla luodaan puitteet uusille säädöksille ja muille 
toimille, joiden avulla vaikutetaan investointien luonteeseen. 
Siihen sisältyvien vaatimusten täyttämisen kannalta on olennaisen tärkeää varmistaa, että 
päästökauppajärjestelmän kautta välitetään investoijille alkuperäisen tarkoituksen mukainen 
viesti. Päästökauppajärjestelmän hinnoittelumekanismin odotettiin tarjoavan teollisuudelle 
tarvittavan kimmokkeen, jolla investointeja olisi voitu edistää, sillä niiden avulla voidaan 
varmistaa hiilidioksidipäästöjen vähentäminen mahdollisimman vähäisin kustannuksin. 
Päästöoikeuksien nykyinen ylijäämä on kuitenkin alentanut niiden hintaa siinä määrin, että se 
vaikuttaa vain vähän tai ei lainkaan investointien suuntautumiseen. On epätodennäköistä, että 
hinnat palautuvat tasolle, joka määriteltiin lainsäädäntöä hyväksyttäessä, jollei järjestelmää 
ryhdytä korjaamaan. Päästökauppajärjestelmä on pantava kuntoon.

Maapallon lämpenemisen torjumiseksi hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä 
maailmanlaajuisesti. Tuoreimmat indikaattorit eivät ole kannustavia: päästöt kasvoivat 
kuudella prosentilla vuoden 2010 aikana. Hiilidioksidia kertyy ilmakehään kiihtyvässä 
tahdissa. Tutkijat, jotka olivat aikaisemmin esittäneet epäilyjä maapallon lämpenemistä 
koskevista todisteista, ovat äskettäin laatineet arvion, jossa he ovat todenneet, että lämpötilat 
todella nousevat ja että ilmaston lämpenemisen tahti noudattaa pitkälti YK:n 
hallitustenvälisen ilmastopaneelin arvioita. EU:n jäsenvaltiot kuuluvat maailman 
ensimmäisiin teollistuneisiin maihin ja ne ovat huomattavasti lisänneet fossiilisten 
polttoaineiden kulutustaan. Niiden on nyt omaksuttava johtava asema vähentämällä 
hiilidioksidipäästöjään.

Jotkut tahot pelkäävät, että etenemissuunnitelman ja päästöjen vähentämistä koskevan 
kehityspolun ja sen yhteydessä esitettyjen virstanpylväiden hyväksyminen lamaannuttaa 
Euroopan kilpailukyvyn eivätkä eikä juurikaan tuota lisäarvoa. EU tuottaa tällä hetkellä 
ainoastaan 11 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä, eivätkä EU:n toimet yksin riitä 
hillitsemään ilmaston lämpenemistä. Esittelijä kuitenkin katsoo, että vähähiilisen talouden 
kehittämiseen tähtäävillä investoinneilla ei vähennetä Euroopan kilpailukykyä vaan sen sijaan 
lujitetaan sen kilpailuasemaa. Esittelijä korostaa pitävänsä vähähiilisen talouden kehittämistä 
EU:n itsesuojelun kannalta oleellisena. Usein viitataan siihen, että Kiina on 
sähköntuotannossaan edelleen 70 prosenttisesti riippuvainen hiilestä, mutta maa on samalla 
kuitenkin sekä uusiutuvan energian että ydinvoiman merkittävin kehittäjä. Sen käynnissä 
olevassa viisivuotissuunnitelmassa etusijalle on asetettu vähähiiliset "vihreät" investoinnit, 
joiden mittakaava ylittää reippaasti Euroopan investoinnit. EU:n on kiireesti tuettava 
menestyksekkäitä tekniikoita ja investoitava prosesseihin, joissa käytetään energiaa ja 
luonnonvaroja paljon aiempaa tehokkaammin.

Kunnianhimoisten tavoitteiden asettaminen on kannattavaa: henkilöautojen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä viime vuosina aikaan saadut onnistumiset kuvastavat 
tätä hyvin. Polttoainetehokkailla henkilöautoilla torjutaan osaltaan kasvavia kustannuksia, 
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joita kuljettajille aiheutuu polttoainehintojen noususta, ja toisin kuin väitettiin EU:n 
lainsäädäntöä ehdotettaessa uusien henkilöautojen hinnat ovat todellisuudessa laskeneet. 
Otettakoon tässä yhteydessä huomioon myös Rolls Roycen kaltaisten yhtiöiden investoinnit 
polttoainetehokkaampien lentokonemoottorien kehittämiseen. On selvää, että Euroopan on 
pyrittävä kunnianhimoisesti siihen, että sen teollisuus on huipputeknologian alan teollisuutta, 
jonka tekniikat ovat huipputasoa ja työvoima korkeasti koulutettua ja jossa tarvittavat tuotteet 
valmistetaan menetelmillä, jotka edellyttävät luonnonvarojen vähäisempää käyttöä ja joiden 
valmistamisessa tuotetaan vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Tällaista "vihreää taloutta" EU:ssa 
on tavoiteltava.
Joillakin energiaintensiivisillä aloilla on ilmaistu huolta "hiilivuodosta" toisin sanoen siitä, 
että yritykset siirtyvät pois Euroopasta välttääkseen korkeammat kustannukset, jotka ovat 
seurausta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävistä toimista. Tällainen kehitys ei 
tietenkään olisi hyväksi Euroopan taloudelle eikä millään tavalla edistäisi 
kasvihuonepäästöjen vähentämistä maailmanlaajuisesti. Jos tällaisista tapauksista voidaan 
esittää todisteita, on syytä ryhtyä toimenpiteisiin, joiden avulla näitä aloja voidaan suojella tai 
tarjota niille korvauksia. Todisteet kuitenkin viittaavat siihen, että tällaista uhkaa on liioiteltu 
suuresti. On syytä suhtautua varoen teollisuutta edustaviin lobbaajiin, jotka pyrkivät 
oikeuttamaan vaatimuksiaan perusteilla, jotka eivät välttämättä pidä paikkaansa.

Euroopan on käsitettävä, että asialla on kiire, muutoin se on vaarassa hävitä kilpailukykyisen 
talouden säilyttämiskisan. Päätöksenteko on usein hidastunut siinä määrin, että se on 
jämähtänyt täysin. Tarvitaan vähemmän puhetta ja enemmän tekoja. Seuraavalla esimerkillä 
valotan, mistä ongelmassa on kyse: Eurooppa-neuvosto päätti maaliskuussa 2007 ottaa 
käyttöön jopa 12 hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin liittyvää kaupallista 
esittelyhanketta vuoden 2015 loppuun mennessä. Viisi vuotta tämän jälkeen, kun tätä 
mietintöä ollaan nyt esittämässä parlamentille, ei ole vieläkään määritelty, mihin yksikään 
näistä esittelyhankkeista, joita olisi tarkoitus rahoittaa, aiotaan sijoittaa, saati julkistettu niitä 
koskevia tarjouskilpailuja. Eurooppa ei näyttäydy edukseen, kun näitä tuloksia verrataan 
Kiinan samalla viisivuotiskaudella aikaan saamiin muutoksiin.

Päättäväinen toiminta on oleellisen tärkeää, jotta EU ei jää jälkeen. Etenemissuunnitelman 
hyväksyminen ja vähähiiliseen talouteen tähtäävien kunnianhimoisten tavoitteiden 
asettaminen tarjoavat tilaisuuden edistyksen aikaansaamiseksi. 

Huomautukset
Mietintöluonnoksen sisältö on laadittu parlamentin edellyttämiä sivumääriä noudattaen. 
Esittelijän aikomuksena on täydentää mietintöön sisältyviä ehdotuksia lukuisilla tarkistuksilla.

Esittelijä on pitänyt tervetulleina lukuisia ehdotuksia, joita hänen kollegansa Euroopan 
parlamentissa ovat esittäneet, kuten myös ehdotuksia, joita ovat esittäneet muun muassa 
seuraavat järjestöt ja tahot: Amcham, Business Europe, CAN-Europe, CCSA, Cement 
Industries, CEPI, Client Earth, ECF, E3G, Eurelectric, Eurogas, European Association of 
Aluminium, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, Europia, First Solar GIE, Globe 
International, LCVP, NFU, Pilkingtons, Prince of Wales Corporate Leaders’ Group, Sandbag, 
Shell, Statoil, T&E ja WWF, Ranskan, Alankomaiden, Tanskan ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan hallituksilta sekä professori Michael Grubbilta, Michela Beltracchilta, Poppy 
Kalesilta ja Nick Campbellilta. Esittelijä haluaa kiittää opastuksesta erityisesti Sarah 
Deblockia, Roger Chadwickia ja Edwin Koekkoekia. 

Esittelijä on vastuussa ainoastaan niistä ehdotuksista, jotka hän on päättänyt sisällyttää 
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laatimaansa mietintöluonnokseen.


