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Tarkistus 1
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että 20-20-20 –tavoitteiden 
menestyksekäs saavuttaminen edellyttää 
konkreettisia rahoitussitoumuksia ja uusia 
tapoja sellaisten aloitteiden rahoituksen 
täydentämiseksi, joilla vastataan 
ilmastonmuutoksesta ja 
energiakysymyksistä aiheutuviin 
haasteisiin; kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita etsimään innovatiivisia 
rahoitusratkaisuja siirtymällä 
hiilidioksidipäästöihin perustuvaan 
verotusjärjestelmään, koska näin saataisiin 
tuloja budjettivallan käyttäjille ja luotaisiin 
ympäristöystävällisiä kannustimia 
kuluttajille ja teollisuudelle;

1. korostaa, että 20-20-20 –tavoitteiden 
menestyksekäs saavuttaminen edellyttää 
konkreettisia rahoitussitoumuksia ja uusia 
tapoja sellaisten aloitteiden rahoituksen 
täydentämiseksi, joilla vastataan 
ilmastonmuutoksesta ja 
energiakysymyksistä aiheutuviin 
haasteisiin; korostaa siksi lisäarvoa, jota 
saadaan hyväksymällä kahtalaista 
tarkoitusta palvelevia uusia 
rahoitusvälineitä, joilla tasapainotetaan 
tarvittavien uusien varojen luominen ja 
markkinoiden toimintaa, 
ympäristöystävällistä kehitystä ja 
ilmastonmuutosta koskevien 
peruspolitiikan alojen laatiminen; 
kannustaa tässä yhteydessä komissiota ja 
jäsenvaltioita etsimään innovatiivisia 
rahoitusratkaisuja siirtymällä 
hiilidioksidipäästöihin perustuvaan 
verotusjärjestelmään,
aiheuttamisperiaatteesta huolehtimiseen 
verotustarkoituksia varten ja pääasiallisen 
verorasituksen siirtämiseen työn 
verottamisesta ympäristöä saastuttavien 
alojen ja toimintojen verottamiseen; 
korostaa, että näin saataisiin tuloja 
budjettivallan käyttäjille ja luotaisiin 
ympäristöystävällisiä kannustimia 
kuluttajille ja teollisuudelle;

Or.el

Tarkistus 2
Jens Rohde

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että 20-20-20 –tavoitteiden 
menestyksekäs saavuttaminen edellyttää 
konkreettisia rahoitussitoumuksia ja uusia 
tapoja sellaisten aloitteiden rahoituksen 
täydentämiseksi, joilla vastataan 
ilmastonmuutoksesta ja 
energiakysymyksistä aiheutuviin 
haasteisiin; kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita etsimään innovatiivisia 
rahoitusratkaisuja siirtymällä 
hiilidioksidipäästöihin perustuvaan 
verotusjärjestelmään, koska näin saataisiin 
tuloja budjettivallan käyttäjille ja luotaisiin 
ympäristöystävällisiä kannustimia 
kuluttajille ja teollisuudelle;

1. korostaa, että 20-20-20 –tavoitteiden 
menestyksekäs saavuttaminen edellyttää 
konkreettisia investointeja innovointiin ja
tutkimukseen sekä uusiin tapoihin 
sellaisten aloitteiden rahoituksen 
täydentämiseksi, joilla vastataan 
ilmastonmuutoksesta ja 
energiakysymyksistä aiheutuviin 
haasteisiin; kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita etsimään innovatiivisia 
rahoitusratkaisuja siirtymällä 
hiilidioksidipäästöihin perustuvaan 
verotusjärjestelmään, koska näin saataisiin 
tuloja budjettivallan käyttäjille ja luotaisiin 
ympäristöystävällisiä kannustimia 
kuluttajille ja teollisuudelle; korostaa 
kuitenkin, että tärkeimpänä 
rahoituslähteenä on nykyisten varojen 
painopisteiden uudelleen asettaminen 
sekä asianmukainen sääntelykehys, jolla 
kannustetaan yksityisiin investointeihin;

Or.en

Tarkistus 3
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että 20-20-20 –tavoitteiden 
menestyksekäs saavuttaminen edellyttää 
konkreettisia rahoitussitoumuksia ja uusia 
tapoja sellaisten aloitteiden rahoituksen 
täydentämiseksi, joilla vastataan 
ilmastonmuutoksesta ja 
energiakysymyksistä aiheutuviin 
haasteisiin; kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita etsimään innovatiivisia 
rahoitusratkaisuja siirtymällä 
hiilidioksidipäästöihin perustuvaan 
verotusjärjestelmään, koska näin 

1. korostaa, että 20-20-20 –tavoitteiden 
menestyksekäs saavuttaminen edellyttää 
konkreettisia rahoitussitoumuksia ja uusia 
tapoja sellaisten aloitteiden rahoituksen 
täydentämiseksi, joilla vastataan 
ilmastonmuutoksesta ja 
energiakysymyksistä aiheutuviin 
haasteisiin; kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita etsimään innovatiivisia 
rahoitusratkaisuja, mukaan luettuina tavat, 
joilla kuluttajia ja teollisuutta 
kannustetaan siirtymään pienempiä 
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saataisiin tuloja budjettivallan käyttäjille 
ja luotaisiin ympäristöystävällisiä 
kannustimia kuluttajille ja teollisuudelle;

hiilipäästöjä aiheuttavaan ympäristöön; 

Or.en

Tarkistus 4

Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että 20-20-20 –tavoitteiden
menestyksekäs saavuttaminen edellyttää 
konkreettisia rahoitussitoumuksia ja uusia 
tapoja sellaisten aloitteiden rahoituksen 
täydentämiseksi, joilla vastataan 
ilmastonmuutoksesta ja 
energiakysymyksistä aiheutuviin 
haasteisiin; kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita etsimään innovatiivisia 
rahoitusratkaisuja siirtymällä 
hiilidioksidipäästöihin perustuvaan 
verotusjärjestelmään, koska näin saataisiin 
tuloja budjettivallan käyttäjille ja luotaisiin 
ympäristöystävällisiä kannustimia 
kuluttajille ja teollisuudelle;

1. korostaa, että 20/30-20-20 –tavoitteiden
menestyksekäs saavuttaminen edellyttää 
konkreettisia rahoitussitoumuksia ja uusia 
tapoja sellaisten aloitteiden rahoituksen 
täydentämiseksi, joilla vastataan 
ilmastonmuutoksesta ja 
energiakysymyksistä aiheutuviin 
haasteisiin; kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita etsimään innovatiivisia 
rahoitusratkaisuja siirtymällä 
hiilidioksidipäästöihin perustuvaan 
verotusjärjestelmään, koska näin sekä 
saataisiin tuloja budjettivallan käyttäjille 
että luotaisiin ympäristöystävällisiä 
kannustimia kuluttajille ja teollisuudelle;

Or.en

Tarkistus 5
Vladko Todorov Panayotov

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että 20-20-20 –tavoitteiden 
menestyksekäs saavuttaminen edellyttää 
konkreettisia rahoitussitoumuksia ja uusia 
tapoja sellaisten aloitteiden rahoituksen 

1. korostaa, että 20-20-20 –tavoitteiden 
menestyksekäs saavuttaminen edellyttää 
konkreettisia rahoitussitoumuksia ja uusia 
tapoja sellaisten aloitteiden rahoituksen 
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täydentämiseksi, joilla vastataan 
ilmastonmuutoksesta ja 
energiakysymyksistä aiheutuviin 
haasteisiin; kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita etsimään innovatiivisia 
rahoitusratkaisuja siirtymällä 
hiilidioksidipäästöihin perustuvaan 
verotusjärjestelmään, koska näin saataisiin 
tuloja budjettivallan käyttäjille ja luotaisiin 
ympäristöystävällisiä kannustimia 
kuluttajille ja teollisuudelle;

täydentämiseksi, joilla vastataan 
ilmastonmuutoksesta ja energian ja raaka-
aineiden toimituksista aiheutuviin 
haasteisiin; kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita etsimään innovatiivisia 
rahoitusratkaisuja siirtymällä 
hiilidioksidipäästöihin perustuvaan 
verotusjärjestelmään, koska näin saataisiin 
tuloja budjettivallan käyttäjille ja luotaisiin 
ympäristöystävällisiä kannustimia 
kuluttajille ja teollisuudelle;

Or.en

Tarkistus 6
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että 20-20-20 –tavoitteiden 
menestyksekäs saavuttaminen edellyttää 
konkreettisia rahoitussitoumuksia ja uusia 
tapoja sellaisten aloitteiden rahoituksen 
täydentämiseksi, joilla vastataan 
ilmastonmuutoksesta ja 
energiakysymyksistä aiheutuviin 
haasteisiin; kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita etsimään innovatiivisia 
rahoitusratkaisuja siirtymällä 
hiilidioksidipäästöihin perustuvaan 
verotusjärjestelmään, koska näin saataisiin 
tuloja budjettivallan käyttäjille ja luotaisiin 
ympäristöystävällisiä kannustimia 
kuluttajille ja teollisuudelle;

1. korostaa, että 20-20-20 –tavoitteiden 
menestyksekäs saavuttaminen edellyttää 
konkreettisia rahoitussitoumuksia ja uusia 
tapoja sellaisten aloitteiden rahoituksen 
täydentämiseksi, joilla vastataan 
ilmastonmuutoksesta ja 
energiakysymyksistä aiheutuviin 
haasteisiin; kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita etsimään innovatiivisia 
rahoitusratkaisuja siirtymällä teollisuuden 
hiilidioksidipäästöihin perustuvaan 
verotusjärjestelmään, koska näin saataisiin 
tuloja budjettivallan käyttäjille ja luotaisiin 
ympäristöystävällisiä kannustimia 
kuluttajille ja teollisuudelle;

Or.en

Tarkistus 7
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa kehittymässä olevien 
maiden kasvavan energiantarpeen vuoksi, 
että EU:n on ehdottomasti saatava 
riittävästi investointeja energiahuoltoon ja 
-tehokkuuteen lujittamalla energia-alan 
infrastruktuuriaan ja vähentämällä 
mahdollisimman paljon riippuvaisuutta 
markkinaheilahteluista, jotka saattavat 
vaikuttaa kielteisesti EU:n talouteen ja 
Eurooppa 2020 -tavoitteisiin;

Or.en

Tarkistus 8
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että energiatehokkuuden olisi 
oltava yksi tulevien vuosien tärkeimmistä 
painopisteistä, ja kehottaa teollisuusmaita 
vahvistamaan Kioton jälkeisestä 
kansainvälisestä sopimuksesta 
neuvoteltaessa pakollisia tavoitteita, jotka 
koskevat energiatehokkuuden lisäämistä 
ja rahoitusvälineitä, joilla kyetään 
turvaamaan tällaisten toimien rahoitus;

Or.ro

Tarkistus 9
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että ilmastonmuutos 
vaikuttaa erityisesti kehitysmaihin, ja 
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katsoo, että ilmastonmuutoksen 
vaikutusten hillitsemiseen ja 
energiaköyhyyden vähentämiseen 
tähtäävillä toimilla edistetään 
vuosituhattavoitteiden saavuttamista; 

Or.ro

Tarkistus 10
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. hyväksyy eräissä jäsenvaltioissa jo 
sovelletut hiiliveron eri muodot, mutta 
varoittaa siitä, että ne saattavat uhata 
yhtenäismarkkinoiden kilpailukykyä ja 
häiritä EU:n päästökauppajärjestelmää;
uskoo, että hiiliverotuksesta saadaan 
enemmän hyötyä, jos se otetaan käyttöön 
koordinoidusti; kehottaa komissiota 
jatkamaan sellaisten mahdollisten 
välineiden kartoittamista, jotka soveltuvat 
päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle 
jäävien alojen hiiliverotuksen 
koordinointiin EU:n tasolla;

2. hyväksyy eräissä jäsenvaltioissa EU:n 
päästökauppajärjestelmään 
kuulumattomilla aloilla jo sovelletut 
hiiliveron eri muodot, ja kehottaa 
komissiota ja neuvostoa ottamaan nämä 
kansallisen tason käytänteet 
lähtökohdakseen niiden pyrkiessä 
uudistamaan perusteellisesti energia-alan 
verotusta koskevaa direktiiviä ja ottamaan 
käyttöön energiankulutusta ja 
hiilidioksidipäästöjä koskevia kriteereitä; 
uskoo, että hiiliverotuksesta saadaan 
enemmän hyötyä, jos se otetaan käyttöön 
koordinoidusti; 

Or.el

Tarkistus 11
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. hyväksyy eräissä jäsenvaltioissa jo 
sovelletut hiiliveron eri muodot, mutta 
varoittaa siitä, että ne saattavat uhata 
yhtenäismarkkinoiden kilpailukykyä ja 
häiritä EU:n päästökauppajärjestelmää; 

2. hyväksyy eräissä jäsenvaltioissa jo 
sovelletut hiiliveron eri muodot ja 
myöntää, että useissa EU:n jäsenvaltioissa 
on jo monen vuoden ajan sovellettu 
hiiliperusteista energiaverojärjestelmää; 
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uskoo, että hiiliverotuksesta saadaan 
enemmän hyötyä, jos se otetaan käyttöön
koordinoidusti; kehottaa komissiota 
jatkamaan sellaisten mahdollisten 
välineiden kartoittamista, jotka soveltuvat 
päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle 
jäävien alojen hiiliverotuksen 
koordinointiin EU:n tasolla;

uskoo, että jäsenvaltiot voivat ottaa oppia 
toistensa parhaista käytänteistä 
verotusmenetelmissään ja 
minimoidessaan EU:n
päästökauppajärjestelmään puuttumisen;

Or.en

Tarkistus 12

Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. hyväksyy eräissä jäsenvaltioissa jo 
sovelletut hiiliveron eri muodot, mutta
varoittaa siitä, että ne saattavat uhata 
yhtenäismarkkinoiden kilpailukykyä ja 
häiritä EU:n päästökauppajärjestelmää; 
uskoo, että hiiliverotuksesta saadaan 
enemmän hyötyä, jos se otetaan käyttöön 
koordinoidusti; kehottaa komissiota 
jatkamaan sellaisten mahdollisten 
välineiden kartoittamista, jotka soveltuvat 
päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle 
jäävien alojen hiiliverotuksen 
koordinointiin EU:n tasolla;

2. hyväksyy eräissä jäsenvaltioissa jo 
sovelletut hiiliveron eri muodot, joilla 
edistetään innovointia ja 
resurssitehokkuutta, ja varoittaa siitä, että 
ne saattavat uhata kilpailua 
yhtenäismarkkinoilla; uskoo, että 
hiiliverotuksesta saadaan enemmän hyötyä, 
jos se otetaan käyttöön koordinoidusti; 
kehottaa komissiota jatkamaan sellaisten 
mahdollisten välineiden kartoittamista, 
jotka soveltuvat hiiliverotuksen 
koordinointiin EU:n tasolla; kehottaa 
jäsenvaltioita soveltamaan ja ottamaan 
käyttöön kansallisia hiiliveroja, joita olisi 
täydennettävä EU:n lainsäädännössä 
määritettävillä vähimmäiskannoilla;

Or.en

Tarkistus 13
Ivari Padar

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. hyväksyy eräissä jäsenvaltioissa jo 
sovelletut hiiliveron eri muodot, mutta 
varoittaa siitä, että ne saattavat uhata 
yhtenäismarkkinoiden kilpailukykyä ja 
häiritä EU:n päästökauppajärjestelmää; 
uskoo, että hiiliverotuksesta saadaan 
enemmän hyötyä, jos se otetaan käyttöön 
koordinoidusti; kehottaa komissiota 
jatkamaan sellaisten mahdollisten 
välineiden kartoittamista, jotka soveltuvat
päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle 
jäävien alojen hiiliverotuksen 
koordinointiin EU:n tasolla;

2. hyväksyy eräissä jäsenvaltioissa jo 
sovelletut hiiliveron eri muodot; uskoo, 
että hiiliverotuksesta saadaan enemmän 
hyötyä, jos se otetaan käyttöön 
koordinoidusti; kehottaa komissiota 
antamaan perinpohjaisen 
vaikutustenarvioinnin jälkeen 
lainsäädäntöehdotuksen 
päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle 
jäävien alojen hiiliverotuksen
koordinoinnista EU:n tasolla;

Or.en

Tarkistus 14
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. hyväksyy eräissä jäsenvaltioissa jo 
sovelletut hiiliveron eri muodot, mutta 
varoittaa siitä, että ne saattavat uhata 
yhtenäismarkkinoiden kilpailukykyä ja 
häiritä EU:n päästökauppajärjestelmää; 
uskoo, että hiiliverotuksesta saadaan 
enemmän hyötyä, jos se otetaan käyttöön 
koordinoidusti; kehottaa komissiota 
jatkamaan sellaisten mahdollisten 
välineiden kartoittamista, jotka soveltuvat 
päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle 
jäävien alojen hiiliverotuksen 
koordinointiin EU:n tasolla;

2. hyväksyy eräissä jäsenvaltioissa jo 
sovelletut hiiliveron eri muodot, mutta 
varoittaa siitä, että ne saattavat uhata 
yhtenäismarkkinoiden kilpailukykyä ja 
häiritä EU:n päästökauppajärjestelmää; 
uskoo, että hiiliverotuksesta saadaan 
enemmän hyötyä, jos se otetaan käyttöön 
koordinoidusti; korostaa, että olisi 
vältettävä jäsenvaltioiden yhdenmukaista 
hiiliverotusta ja että tällainen verotus olisi 
hyväksyttävä vasta neuvostossa käytyjen 
keskustelujen jälkeen; kehottaa komissiota 
jatkamaan sellaisten mahdollisten 
välineiden kartoittamista, jotka soveltuvat 
päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle 
jäävien alojen hiiliverotuksen 
koordinointiin EU:n tasolla;

Or.en
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Tarkistus 15

Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota tarkistamaan 
energiaverotusta koskevaa direktiiviä ja 
ottamaan uudistetun energiapitoisuuden 
ohella käyttöön hiilipitoisuuden käsitteen; 
katsoo erityisesti, että verotuksen olisi 
perustuttava polttoaineiden 
energiapitoisuuteen, että kaikkiin samaan 
käyttötarkoitukseen sovellettaviin 
energialähteisiin olisi sovellettava samaa 
vähimmäisverokantaa ja että kaikki 
poikkeukset olisi korvattava 
korvausmekanismeilla;

Or.en

Tarkistus 16
Ivari Padar

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että EU:n koordinoima 
lähestymistapa poistaa kilpailukykyä 
sisämarkkinoilla koskevat riskit, ja 
verorasituksen vaiheittainen siirtäminen 
saastuttavaan toimintaan saattaa pitkällä 
aikavälillä vähentää muita vero- ja 
työvoimakustannuksia ja lisätä siten 
EU:n kilpailukykyä;

Or.en
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Tarkistus 17
Jens Rohde

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että kaikista EU:n 
koordinoimista 
ilmastonmuutosverotuksen innovatiivista 
muodoista saatavat tulot olisi 
kohdennettava tutkimus- ja 
kehittämistoimiin ja toimiin, joilla 
pyritään vähentämään hiilipäästöjä, 
tehostamaan energiatehokkuutta ja 
kohentamaan EU:n energia-alan 
infrastruktuuria;

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 18
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että kaikista EU:n 
koordinoimista 
ilmastonmuutosverotuksen innovatiivista 
muodoista saatavat tulot olisi 
kohdennettava tutkimus- ja 
kehittämistoimiin ja toimiin, joilla pyritään 
vähentämään hiilipäästöjä, tehostamaan 
energiatehokkuutta ja kohentamaan EU:n 
energia-alan infrastruktuuria;

3. korostaa, että jäsenvaltiot voivat harkita 
ilmastonmuutosverotuksesta saatavien 
tulojen kohdentamista tutkimus- ja 
kehittämistoimiin ja toimiin, joilla pyritään 
vähentämään hiilipäästöjä, tehostamaan 
energiatehokkuutta ja kohentamaan EU:n 
energia-alan infrastruktuuria;

Or.en

Tarkistus 19

Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että kaikista EU:n 
koordinoimista ilmastonmuutosverotuksen 
innovatiivista muodoista saatavat tulot olisi 
kohdennettava tutkimus- ja 
kehittämistoimiin ja toimiin, joilla pyritään 
vähentämään hiilipäästöjä, tehostamaan 
energiatehokkuutta ja kohentamaan EU:n 
energia-alan infrastruktuuria;

3. korostaa, että kaikista EU:n 
koordinoimista ilmastonmuutosverotuksen 
innovatiivista muodoista saatavat tulot olisi 
kohdennettava tutkimus- ja 
kehittämistoimiin ja toimiin, joilla pyritään 
vähentämään hiilipäästöjä, tehostamaan 
energiatehokkuutta ja kohentamaan EU:n 
ja kehitysmaiden energia-alan 
infrastruktuuria;

Or.en

Tarkistus 20
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että kaikista EU:n 
koordinoimista ilmastonmuutosverotuksen 
innovatiivista muodoista saatavat tulot
olisi kohdennettava tutkimus- ja 
kehittämistoimiin ja toimiin, joilla pyritään 
vähentämään hiilipäästöjä, tehostamaan 
energiatehokkuutta ja kohentamaan EU:n 
energia-alan infrastruktuuria;

3. korostaa, että kaikista EU:n 
koordinoimista ilmastonmuutosverotuksen 
innovatiivista muodoista saatavista tuloista 
olisi osa kohdennettava tutkimus- ja 
kehittämistoimiin ja toimiin, joilla pyritään 
vähentämään hiilipäästöjä, tehostamaan 
energiatehokkuutta ja kohentamaan EU:n 
energia-alan infrastruktuuria;

Or.el

Tarkistus 21
Ivari Padar

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että kaikista EU:n 
koordinoimista ilmastonmuutosverotuksen 

3. korostaa, että kaikista EU:n 
koordinoimista ilmastonmuutosverotuksen 
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innovatiivista muodoista saatavat tulot olisi 
kohdennettava tutkimus- ja
kehittämistoimiin ja toimiin, joilla pyritään 
vähentämään hiilipäästöjä, tehostamaan 
energiatehokkuutta ja kohentamaan EU:n 
energia-alan infrastruktuuria;

innovatiivista muodoista saatavat tulot olisi 
kohdennettava tutkimus- ja 
kehittämistoimiin ja toimiin, joilla pyritään 
vähentämään hiilipäästöjä, tehostamaan 
energiatehokkuutta, vähentämään 
energiaköyhyyttä ja kohentamaan EU:n 
energia-alan infrastruktuuria;

Or.en

Tarkistus 22

Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. muistuttaa, että jäsenvaltiot ovat 
sitoutuneet kohdentamaan vähintään 50 
prosenttia EU:n päästöhuutokaupasta 
saatavista tuloista ilmastonmuutosta 
torjuviin toimiin erityisesti kehitysmaissa; 
on tässä yhteydessä huolissaan vapaiden 
kiintiöiden massiivisesta jakamisesta, 
koska äskettäiset tutkimukset ovat 
osoittaneet, että tämä saattaa tuottaa 
tietyille yrityksille ansaitsematonta voittoa 
eikä se estä millään tavoin edunsaajia 
siirtämästä tuotantokapasiteettiaan 
kokonaan tai osittain;

Or.fr

Tarkistus 23
Antonio Cancian

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että energiatehokkuutta 
koskevien toimenpiteiden kiertävät 

4. toteaa, että energiatehokkuutta 
koskevien toimenpiteiden kiertävät 
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rahoitusvälineet edustavat 
ympäristöystävällisten hankkeiden 
innovatiivisia rahoitustapoja; pitää 
myönteisenä, että pyritään ottamaan 
käyttöön rahoitusjärjestely, jolla Euroopan 
energia-alan elvytysohjelmaa koskevan 
asetuksen sitomattomat määrärahat 
käytetään energiatehokkuutta ja uusiutuvia 
energianlähteitä koskevien aloitteiden 
tukemiseen; pyytää komissiota arvioimaan 
tiiviisti tämän välineen vaikuttavuutta ja 
analysoimaan, missä määrin vastaavaa 
lähestymistapaa voitaisiin soveltaa muihin 
EU:n talousarviossa käyttämättä jääneisiin 
varoihin;

rahoitusvälineet edustavat 
ympäristöystävällisten hankkeiden 
innovatiivisia rahoitustapoja; pitää 
myönteisenä, että pyritään ottamaan 
käyttöön rahoitusjärjestely, joka saattaa 
houkuttaa myös yksityisiä investoijia 
(julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuden yhteydessä) ja jolla 
Euroopan energia-alan elvytysohjelmaa 
koskevan asetuksen sitomattomat 
määrärahat käytetään energiatehokkuutta ja 
uusiutuvia energianlähteitä koskevien 
aloitteiden tukemiseen; pyytää komissiota 
arvioimaan tiiviisti tämän välineen 
vaikuttavuutta ja analysoimaan, missä 
määrin vastaavaa lähestymistapaa 
voitaisiin soveltaa muihin EU:n 
talousarviossa käyttämättä jääneisiin 
varoihin;

Or.en

Tarkistus 24
Vladko Todorov Panayotov

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että energiatehokkuutta 
koskevien toimenpiteiden kiertävät 
rahoitusvälineet edustavat 
ympäristöystävällisten hankkeiden 
innovatiivisia rahoitustapoja; pitää 
myönteisenä, että pyritään ottamaan 
käyttöön rahoitusjärjestely, jolla Euroopan 
energia-alan elvytysohjelmaa koskevan 
asetuksen sitomattomat määrärahat 
käytetään energiatehokkuutta ja uusiutuvia 
energianlähteitä koskevien aloitteiden 
tukemiseen; pyytää komissiota arvioimaan 
tiiviisti tämän välineen vaikuttavuutta ja 
analysoimaan, missä määrin vastaavaa 
lähestymistapaa voitaisiin soveltaa muihin 
EU:n talousarviossa käyttämättä jääneisiin 

4. toteaa, että energiatehokkuutta 
koskevien toimenpiteiden kiertävät 
rahoitusvälineet edustavat 
ympäristöystävällisten hankkeiden 
innovatiivisia rahoitustapoja; pitää 
myönteisenä, että pyritään ottamaan 
käyttöön rahoitusjärjestely, jolla Euroopan 
energia-alan elvytysohjelmaa koskevan 
asetuksen sitomattomat määrärahat 
käytetään energiatehokkuutta ja uusiutuvia 
energianlähteitä ja raaka-aineita 
koskevien aloitteiden tukemiseen; pyytää 
komissiota arvioimaan tiiviisti tämän 
välineen vaikuttavuutta ja analysoimaan, 
missä määrin vastaavaa lähestymistapaa 
voitaisiin soveltaa muihin EU:n 
talousarviossa käyttämättä jääneisiin 
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varoihin; varoihin;

Or.en

Tarkistus 25
Vicky Ford

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pitää myönteisinä komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä kartoittaa 
innovatiivisia tapoja Euroopan 
infrastruktuuriin ja innovoinnin 
edistämiseen tehtävien investointien 
saamiseksi; ottaa huomioon Euroopan 
investointipankin 23. syyskuuta 2010 
julkaisemassa, Euroopan parlamentin 
päätöslauselman johdosta toteutettavia 
toimia koskevassa raportissa esittämät 
huomautukset, jotka koskevat komission 
ehdotusta lisätä EU:n talousarviosta 
rahoitusvälineillä vivutettuihin 
rahastoihin kohdennettavaa osuutta 10 tai 
20 prosentilla; myöntää, että julkisen 
sektorin investoinneilla on 
mahdollisuuksien mukaan täydennettävä 
ja tehostettava yksityisen sektorin 
rahoitusta, mutta tiedostaa, että 
hankkeiden rahoitusta koskevat 
erityisjärjestelyt saattavat lisätä taseen 
ulkopuolisia vastuita ja unionin 
toimielinten, Euroopan unionin tai 
jäsenvaltioiden pääomakustannuksia, ja 
katsoo, että näitä toimia olisi 
täydennettävä täysin avoimella 
tilinpäätöksen julkistamisella, 
asianmukaisilla investointeja koskevilla 
suuntaviivoilla, riskinhallinnalla, 
riskirajoituksilla ja seuranta- ja 
valvontamenettelyillä, jotka on otettava 
käyttöön demokraattisesti vastuullisella 
tavalla;

Or.en



AM\834626FI.doc 17/27 PE450.834v01-00

FI

Tarkistus 26
Henri Weber

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pyytää lisäksi komissiota 
harkitsemaan huolellisesti ottamaan 
käyttöön EU:n rajoilla perittävän energia-
ja ilmastoveron, joka vastaa 
hiilidioksidipäästöjen 
vähentämispyrkimyksistä aiheutuvia 
lisätuotantokustannuksia tai joka 
perustuu liikenteen aiheuttamaan 
pilaantumiseen kytkeytyvien tuotteiden 
kokonaishiilijalanjälkeen; 

Or.fr

Tarkistus 27
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota, Euroopan 
investointipankkia ja jäsenvaltioita 
perustamaan energiatehokkuutta ja 
uusiutuvia energianlähteitä koskevan 
rahaston, johon kootaan vuoteen 2020 
saakka julkista rahoitusta ja yksityisiä 
investointeja jäsenvaltioiden 
energiatehokkuutta ja uusiutuvia 
energianlähteitä koskevia hankkeita 
varten;

Or.ro
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Tarkistus 28
Ivari Padar

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. ottaa huomioon EU:n 
joukkovelkakirjalainoja koskevan 
aloitteen ansiot, jossa hankeyritykset 
tehostavat liikkeeseen laskemiensa 
joukkovelkakirjalainojen luottoluokitusta; 
katsoo, että EU:n 
joukkovelkakirjalainoilla voitaisiin 
ratkaista investointien puute ja huolehtia 
rahoituksen saamisesta esimerkiksi EU:n 
infrastruktuurille, mukaan luettuna 
energia-alan infrastruktuuri;

Or.en

Tarkistus 29
Ivari Padar

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. edellyttää energiaverotusta koskevan 
direktiivin tarkistamista sisällyttämällä 
siihen suurempiin energiasäästöihin 
kannustavia toimia, jolloin jäsenvaltiot 
voivat säästää energiakustannuksista sekä 
niihin liittyvistä sosiaalisista korvauksista; 
edellyttää sellaisen EU:n järjestelmän 
perustamista, jolla taataan pitkäaikaiset 
matalakorkoiset luotot ja rahoitusvälineet 
energiansäästöhankkeita varten; 
kannustaa yhteisöperusteiseen 
päätöksentekoon 
energiansäästöhankkeissa;

Or.en
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Tarkistus 30
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. ottaa huomioon energiatehokkuuden 
merkittävyyden ja kehottaa siksi 
komissiota ja jäsenvaltioita 
hyödyntämään rakennerahastoja 
rakennusten ja erityisesti 
asuinhuoneistojen energiatehokkuuden 
lisäämiseen; kehottaa käyttämään 
tehokkaasti Euroopan investointipankin 
ja muiden julkisten rahoituslaitosten 
rahoitusta, koordinoimaan EU:n 
rahastoja ja kansallisia rahastoja sekä 
muita tukimuotoja, joilla voidaan hankkia 
investointeja energiatehokkuuteen, jotta 
EU:n tavoitteet voidaan saavuttaa;

Or.ro

Tarkistus 31
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa komissiota ja Euroopan 
keskuspankkia tutkimaan, millaisia 
moraalikatoseurauksia jäsenvaltioille 
aiheutuu elintärkeiden 
infrastruktuurihankkeiden 
rahoittamisesta EU:n 
joukkovelkakirjalainoilla tai euro-
obligaatioilla etenkin silloin, kun kyseiset 
infrastruktuurihankkeet ovat 
ylikansallisia;

Or.en
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Tarkistus 32
Henri Weber

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. suosittelee, että tuotto jaetaan tasan 
kehitysmaita koskevaan rahastoon ja 
eurooppalaiseen tutkimukseen ja 
kehittämiseen ilmastonlämpenemisen 
torjumisen kaltaisilla aloilla;

Or.fr

Tarkistus 33
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. muistuttaa, että jäsenvaltiot voivat 
soveltaa alennettua arvonlisäverokantaa 
asuntojen remontointia ja 
energiatehokkuuden lisäämistä koskeviin 
palveluihin;

Or.ro

Tarkistus 34
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään 
sellaisten yksipuolisten toimenpiteiden 
hyväksymisestä, jotka vaikuttaisivat 
eurooppalaisten teollisuudenalojen 
kilpailukykyyn.

Poistetaan.
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Or.el

Tarkistus 35

Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään 
sellaisten yksipuolisten toimenpiteiden 
hyväksymisestä, jotka vaikuttaisivat
eurooppalaisten teollisuudenalojen 
kilpailukykyyn.

5. ottaa huomioon huolen siitä, että 
yksipuoliset ilmastonmuutoksen 
torjuntatoimet saattavat vaikuttaa 
eurooppalaisten teollisuudenalojen 
kilpailukykyyn; korostaa kuitenkin, että 
komission mukaan (KOM(2010)0265) 
harvat teollisuudenalat ovat tietoisia 
hiilivuodoista, ja katsoo, että niiden 
tunnistaminen edellyttää tarkkaa 
alakohtaista analyysiä; katsoo myös, että 
resurssien taloudellinen käyttö ja 
ympäristöystävällistä teknologiaa 
koskevat innovoinnit ovat erittäin 
merkittäviä kilpailukyvylle;

Or.xm

Tarkistus 36
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään 
sellaisten yksipuolisten toimenpiteiden 
hyväksymisestä, jotka vaikuttaisivat 
eurooppalaisten teollisuudenalojen 
kilpailukykyyn.

5. katsoo, että kaikkia rahoitustoiminnan 
verottamisen alalla tehtyjä EU:n aloitteita 
olisi arvioitava asianmukaisesti sen 
perusteella, miten ne vaikuttavat 
reaalitalouteen, kustannusten siirtymiseen 
ja rahoituksen saatavuuteen; kehottaa 
jäsenvaltioita pidättymään sellaisten 
yksipuolisten toimenpiteiden 
hyväksymisestä, jotka vaikuttaisivat 
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eurooppalaisten teollisuudenalojen 
kilpailukykyyn.

Or.en

Tarkistus 37
Ivari Padar

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään 
sellaisten yksipuolisten toimenpiteiden 
hyväksymisestä, jotka vaikuttaisivat 
eurooppalaisten teollisuudenalojen 
kilpailukykyyn.

5. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään 
sellaisten yksipuolisten toimenpiteiden 
hyväksymisestä, jotka vaikuttaisivat 
eurooppalaisten teollisuudenalojen 
kilpailukykyyn, mutta myöntää, että eräät 
jäsenvaltiot ovat jo ottaneet hiiliveron 
käyttöön.

Or.en

Tarkistus 38

Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. muistuttaa, että raja-alueiden 
sopeutustoimet mahdollistavat samojen ja 
mahdollisesti tiukkojen 
hiilipäästörajoitusten soveltamisen 
eurooppalaisiin tuotteisiin ja 
tuontituotteisiin; katsoo, että tämä väline 
on todella kiinnostava ja perusteltu 
eräiden hiilivuodoille alttiiden alojen 
kannalta ja ainoastaan, jos se liitetään 
päästöoikeuksien huutokauppaan, mikä 
on välttämätöntä, jotta väline hyväksytään 
kumppanuusmaissa ja jotta se on 
yhteensopiva WTO:n sääntöjen kanssa;
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Or.fr

Tarkistus 39
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää myönteisenä Euroopan 
investointipankin 23. syyskuuta 2010 
julkaisemaa raporttia, joka koskee 
Euroopan parlamentin päätöslauselman 
johdosta toteutettavia toimia; kannustaa 
lisäämään komission ja Euroopan 
investointipankin yhteistyötä innovoivia 
rahoitusvälineitä koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen kehittämiseksi, jotta 
voidaan lisätä merkittävästi EU:n 
talousarvion käyttöä näiden 
rahoitusvälineiden avulla; 

Or.en

Tarkistus 40
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, miten merkittäviä 
vaikutuksia raakaöljyn, kaasun ja 
elintarvikkeiden kaltaisia hyödykkeitä 
koskevalla keinottelulla ja tiheän 
kaupankäynnin kaltaisilla 
rahoituskäytänteillä on energian 
hintoihin ja maankäyttöön; katsoo siksi, 
että keinottelua koskeva vero voisi olla 
tärkeä väline energiamarkkinoita ja 
maankäyttöä koskevan avoimuuden ja 
tehokkuuden palauttamiseksi ja siten 
energiatehokkuutta ja ilmastonmuutosta 
koskevien EU:n päätavoitteiden 
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saavuttamiseksi; 

Or.en

Tarkistus 41

Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. pitää myönteisenä, että G20-maat 
ovat sitoutuneet lakkauttamaan 
vaiheittain fossiilisen energian tuet, ja 
katsoo, että tällaisella toimella on 
huomattavaa rahoituspotentiaalia; 
kehottaa EU:ta ottamaan kansainvälisellä 
tasolla johtavan aseman tässä suhteessa, 
ja kehottaa komissiota ehdottamaan 
viipymättä aikataulua EU:n tukien 
vaiheittaiselle lakkauttamiselle ja 
muistuttaa, että tässä prosessissa olisi 
toteutettava yhteiskunnallisia ja 
teollisuutta koskevia täydentäviä toimia; 

Or.fr

Tarkistus 42
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa, että innovoivia 
rahoitusvälineitä olisi käytettävä 
yksityisen ja julkisen sektorin 
kumppanuuksien tukemiseen ja että olisi 
kannustettava niiden käyttöön 
vaihtoehtona pelkille julkisille menoille, 
joilla vivutetaan rahastoja ja hoidetaan 
markkinoiden toiminnan 
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riittämättömyyttä;

Or.en

Tarkistus 43

Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. edellyttää, että kansainvälisten 
kuljetusten ilmastokustannukset 
sisällytetään kuljetusten hintaan joko 
verojen tai maksullisen 
päästökauppajärjestelmän avulla ja että 
tuotto käytetään toimiin, joilla torjutaan 
ilmastonmuutosta erityisesti 
kehitysmaissa; pitää myönteisenä, että 
ilmailuala sisällytetään pian EU:n 
päästökauppajärjestelmään, ja odottaa 
komissiolta vuonna 2011 merenkulkualaa 
koskevaa vastaavaa aloitetta, joka tulee 
voimaan vuodesta 2013 lähtien, jos 
kansainvälisiä järjestelyjä ei kyetä 
toteuttamaan siihen ajankohtaan 
mennessä;

Or.fr

Tarkistus 44
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. myöntää, että julkisen sektorin 
rahoituksella on mahdollisuuksien 
mukaan täydennettävä ja tehostettava 
yksityisen sektorin rahoitusta; toteaa 
kuitenkin, että hankkeiden rahoitusta 
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koskevat erityisjärjestelyt saattavat lisätä 
taseen ulkopuolisia vastuita ja unionin 
toimielinten, Euroopan unionin tai 
jäsenvaltioiden pääomakustannuksia; 
katsoo, että näitä toimia olisi 
täydennettävä täysin avoimella 
tilinpäätöksen julkistamisella, 
asianmukaisilla investointeja koskevilla 
suuntaviivoilla, riskinhallinnalla, 
riskirajoituksilla ja seuranta- ja 
valvontamenettelyillä, jotka on otettava 
käyttöön demokraattisesti vastuullisella 
tavalla;

Or.en

Tarkistus 45
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. pitää äskettäin ehdotettuja useiden 
maiden euro-obligaatioita myönteisinä ja 
korostaa, että näiden välineiden 
käyttäminen uuden infrastruktuurin 
rahoittamiseen saattaa tuottaa aitoa 
eurooppalaista lisäarvoa solidaarisuuteen 
perustuvan lähestymistavan avulla;

Or.en

Tarkistus 46
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
5 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 e. kehottaa komissiota ja Euroopan 
keskuspankkia tutkimaan, millaisia 
moraalikatoseurauksia jäsenvaltioille 
aiheutuu elintärkeiden 
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infrastruktuurihankkeiden 
rahoittamisesta EU:n 
joukkovelkakirjalainoilla tai euro-
obligaatioilla etenkin silloin, kun kyseiset 
infrastruktuurihankkeet ovat 
ylikansallisia.

Or.en


