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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 157 artiklan 4 kohta) 

päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A7-0033/2012 

Euroopan parlamentin päätöslauselma kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 

2050 siirtymistä koskevasta etenemissuunnitelmasta 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Etenemissuunnitelma – siirtyminen 

kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050" (COM(2011)0112) ja siihen 

liittyvät valmisteluasiakirjat (SEC(2011)0288) ja (SEC(2011)0289), 

– ottaa huomioon komission kertomuksen "Edistyminen Kioton tavoitteiden 

saavuttamisessa"(COM(2011)0624) ja siihen liittyvän asiakirjan (SEC(2011)1151), 

– ottaa huomioon EU:n ilmasto- ja energiapaketin, 

– ottaa huomioon ehdotukset uudelleenlaaditusta ja muutetusta rahoitusmarkkinoita 

koskevasta direktiivistä (rahoitusmarkkinadirektiivi)
1
 ja markkinoiden väärinkäyttöä 

koskevasta direktiivistä
2
, joissa käsitellään EU:n päästökauppajärjestelmään liittyviä 

päästöoikeuksia; 

– ottaa huomioon 23. lokakuuta 2011 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät; 

– ottaa huomioon YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimusta koskevan ilmastokokouksen 

tulokset eli niin kutsutun "Durbanin pöytäkirjan",  

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan, 

A. ottaa huomioon, että EU:n 15 vanhaa jäsenvaltiota on jo ylittänyt kasvihuonepäästöjen 

pienentämistä koskevan Kioton pöytäkirjassa asetetun tavoitteensa; katsoo, että EU:n 

ilmasto- ja energiapaketin kaikkein pakottavin yksipuolinen vähentämistavoite on 

lähestulkoon saavutettu ja se voidaan jopa ylittää; 

                                                 
1 COM(2011)0656 ja COM(2011)0652. 
2 COM(2011)0651. 
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B. 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; 

C. ottaa kuitenkin huomioon, että neuvottelut YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimusta 

koskevassa ilmastokokouksessa ovat ajautuneet pysyvään umpikujaan, koska eräät suuret 

talousmahdit ovat jo ilmoittaneet (kuten Japani ja Venäjä) tai päättäneet (Kanada), etteivät 

ne sitoudu toiselle velvoitekaudelle "Kioto 2" -sopimuksen mukaisesti, ja että Yhdysvallat 

ei ole ratifioinut edes ensimmäistä velvoitekautta; ottaa huomioon, että asioiden eteenpäin 

vieminen yksipuolisesti neuvottelujen umpikujaan ajautumisesta huolimatta olisi 

komission mielestä strateginen virhe; 

D. ottaa huomioon, että EU:n ilmasto- ja energiapaketti hyväksyttiin sen vakuutuksen 

pohjalta, että myös muut suurien päästöjen maat sitoutuvat vastaaviin velvoitteisiin, mutta 

näin ei ole tapahtunut eikä hyvin todennäköisesti tapahdu ainakaan ennen vuotta 2020; 

E. ottaa huomioon, että  EU:n ilmasto- ja energiapaketin voimaantulon jälkeen unionin 

BKT:n kehitys on lähestulkoon pysähtynyt aiheuttaen sen, ettei vuoden 2008 kriisin 

seurauksista ole vielä selviydytty, kun taas BRIC-maiden kasvu on ollut nopeaa ja jopa 

erittäin nopeaa; ottaa huomioon, että samalla ajanjaksolla energian hinta EU:ssa on 

noussut enemmän kuin muualla; 

F. katsoo, että teollisuudelle on annettava selkeää tietoa Euroopan talous- ja 

teollisuusstrategiasta, jotta se voi tehdä investointeja pitkällä aikavälillä; 

Kansainvälinen ulottuvuus ja strateginen kehys 

1. korostaa, että EU toimii nyt maaperällä, jossa kaikkia eivät enää koske samat säännöt ja 

jossa se joutuu kärsimään todellisesta "ilmastoon liittyvästä polkumyynnistä" sen lisäksi, 

että se kärsii jo nyt muista polkumyynnin muodoista; 

2. toteaa, että näissä olosuhteissa EU:n ilmastovaatimukset ovat osoittautumassa unionin 

talouden elpymistä hidastavaksi tekijäksi; 

3. on täysin samaa mieltä siitä, että yksipuoliset toimet jatkossa ovat strateginen virhe; ei sen 

vuoksi tue komission etenemissuunnitelmaa siirtymiseksi vähähiiliseen talouteen vuonna 

2050, koska katsoo sen olevan: 

 a) ennenaikainen riski, jonka vuoksi EU saattaisi menettää lopullisesti kilpailukykynsä 

maailman markkinoilla; 

 b) sopimaton perusta talous- ja ilmastopolitiikan lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 

koskeville ehdotuksille, koska se perustuu sellaiseen vaikutustenarviointiin, jota ei ole 

muutettu EU:n energialähteitä koskevien viimeisimpien arvioiden mukaisesti; 

 c) melko epäuskottava väline joidenkin etenemissuunnitelmassa asetettujen alakohtaisten 

tavoitteiden (erityisesti energia-, asuinrakennus- ja palvelualan päästöjen nollaamista 

koskevan tavoitteen) saavuttamiseen; 

4. pyytää, ettei komissio esitä uusia ilmastolainsäädäntöehdotuksia, vaan että se 

ennemminkin jäädyttää EU:n ilmasto- ja energiapaketin täytäntöönpanon tai tyytyy 
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korkeintaan valvomaan jo voimassa olevan ilmastolainsäädännön täytäntöönpanoa "20-

20-20" -tavoitteen yhteydessä; pyytää lisäksi, että komissio huolehtii johdonmukaisen ja 

vakaan lainsäädäntökehyksen säilymisestä, jotta teollisuuden jo tekemät huomattavat 

pitkän aikavälin investoinnit eivät valuisi hukkaan; 

5. panee merkille, että vähähiilisten tekniikoiden maailmanlaajuinen kehittäminen ja 

käyttöön ottaminen lisääntyy nopeasti, että Euroopan kilpailukyky tulevaisuudessa riippuu 

niihin liittyvien investointien lisäämisestä, mutta ennen kaikkea se riippuu sellaisten 

toimenpiteiden toteuttamisesta, joilla suojellaan omaa ilmastoystävällistä tuotantoa 

verrattuna Kiinan kaltaisiin maihin, jotka ovat suurimpia kasvihuonekaasujen tuottajia; 

Päästökauppajärjestelmä 

6. toteaa, että EU:n päästökauppajärjestelmä on nykyisin ensisijainen väline, jolla voidaan 

vähentää teollisuuspäästöjä ja edistää investointeja vähähiilisiin tekniikoihin; 

7. toteaa, että päästökauppajärjestelmä on joustava väline lähinnä sen piiriin kuuluvien 

alojen toimijoita koskevien poliittisten erityistavoitteiden saavuttamiseksi; pyytää sen 

vuoksi komissiota hyväksymään ennen kolmannen vaiheen alkamista toimenpiteitä, joilla 

taataan sen alunperin suunniteltu toiminta; 

8. korostaa tältä osin, että rahoitusmarkkinadirektiivin tarkistusehdotuksessa esitetty EU:n 

päästökauppajärjestelmän päästöyksiköiden luokittelu uudelleen rahoitusvälineiksi tuo 

mukanaan uusia markkinavalvontavaatimuksia, jotta vältetään hyvin haitallisten 

spekulatiivisten rahoitusjohdannaisten syntyminen, niin kuin muilla markkinasektoreilla 

on jo käynyt; katsoo, että tällaisen mahdollisuuden torjumiseksi on toteutettava 

ennaltaehkäisevässä mielessä kaikki toimenpiteet; pyytää tästä syystä komissiota 

tarkistamaan ehdotustaan, jotta Euroopan unionin päästökauppajärjestelmää suojellaan 

puhtaasti taloudellisen spekulaation vaikutuksilta; 

9. on erittäin huolissaan toistuvista ehdotuksista jäädyttää päästökiintiöt ("set aside"), jotta 

voidaan keinotekoisesti nostaa niiden markkinahintaa, koska 

 a) vuodelle 2020 hyväksyttyjä tavoitteita ei ole muutettu, vaan parlamentti ja neuvosto 

ovat toistuvasti hylänneet kyseisen vaihtoehdon, tämän markkinapohjaisen välineen 

muuttaminen jälkikäteen ohjeellisesti tavoitteena hiilidioksidihinnan 

etukäteismäärittäminen tai tosiasiassa veron käyttöönotto merkitsisi itse järjestelmän 

kiistämistä; 

 b) hiilidioksidikiintiön keinotekoinen nostaminen olisi varmasti päästökauppajärjestelmän 

taloudellisten toimijoiden etujen mukaista eli juuri sellaisen taloudellisen ja 

spekulatiivisen ajattelun mukaista, jota voidaan ensisijaisesti syyttää nykyisestä 

maailmanlaajuisesta talouskriisistä (pankkien suora mukaantulo EU:n 

päästökauppajärjestelmään on selvä osoitus tästä); 

 c) ilmaisiin kiintiöihin liittyvien kustannusten lisäksi yritykset joutuisivat toteamaan, että 

niiden sähkönhankinnan kustannukset kasvavat hallitsemattomasti johtuen 

energiantuotantoyritysten maksettavaksi koituvista hiilidioksidiin liittyvistä 

lisäkustannuksista; 
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 d) kyseessä on toimenpide, joka hiilivuotoon kannustamalla johtaisi paradoksaalisesti 

kokonaispäästöjen lisääntymiseen; 

Hiilivuoto 

10. kehottaa komissiota julkistamaan yksityiskohtia EU:n tosiasiallisesta osallistumisesta 

maapallon hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen vuoden 1990 jälkeen siten, että otetaan 

huomioon nykyään muualla valmistettavien tuotteiden kulutus EU:ssa; 

11. kehottaa komissiota tekemään selvityksen aloista, joilla kiintiöiden maksuttomalla 

myöntämisellä ei pystytä ehkäisemään hiilivuotoa; 

12. toteaa, että nykyiset hiilivuodon ehkäisemiseen tähtäävät normit ovat osoittautumassa 

kaiken kaikkiaan tehottomiksi; toteaa, että niillä toimialoilla, joita ongelma eniten koskee, 

yrityksiä lopetetaan edelleen johtuen ylimääräisistä epäsuorista kustannuksista, joita 

päästökauppajärjestelmä on tuonut tullessaan ja joita ei korvata riittävällä tavalla;    

13. ottaa huomioon "ilmastoon liittyvän polkumyynnin", josta EU nykyisin kärsii, ja katsoo 

sen vuoksi, että hiilivuotoa voitaisiin ehkäistä tehokkaasti vain kantamalla EU:n rajoilla 

hiiliveroa; pyytää lisäksi, että jäsenvaltioille annetaan lupa korvata lisäkustannukset 100 

prosenttiin asti niillä aloilla, joita tilanne kaikkein eniten koskee; 

Energiatehokkuus 

14. kehottaa komissiota vetämään pois ehdotuksensa direktiiviksi energiatehokkuudesta
1
 ja 

laatimaan sen uudelleen, jotta se ei vaikuta jäsenvaltion oikeuteen päättää itse 

energialähteidensä käytön ehdoista, sen vapauteen valita eri energialähteiden väliltä ja sen 

energiahuollon yleiseen rakenteeseen
2
; pyytää, ettei tässä ehdotuksessa missään 

tapauksessa säädettäisi sitovista tavoitteista; 

15. kiinnittää huomiota siihen perusperiaatteeseen, etteivät energiansäästötoimet johda 

energiatehokkuuteen vaan päinvastoin; pyytää ottamaan tämän huomioon kaikessa 

energiatehokkuutta koskevassa lainsäädännössä; 

Tutkimus ja kehitys 

16. kehottaa komissiota varmistamaan, että Horizon 2020 -aloitteessa asetetaan etusijalle 

tarve kehittää tekniikoita, joilla edistetään EU:n kilpailukykyä; 

Tekniikat 

17. kehottaa komissiota turvaamaan puolueettomuuden tekniikoiden valinnassa, jotta kullakin 

alalla ja maantieteellisellä alueella testataan ja käytetään tarkoituksenmukaisimpia 

päästövähennystekniikoita; 

                                                 
1 COM(2011)0370. 
2 SEUT-sopimuksen 192 artiklan 2 kohdan toinen alakohta. 
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18. toteaa, että hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikka (CCS) on edelleen 

kokeiluasteella ja sen todellista vaikutusta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, sen 

turvallisuutta ja sen osuutta kestävän kehityksen edistämisessä ei ole vielä todistettu; 

19. katsoo kuitenkin, että komissio suhtautuu ponnisteluissaan etenemissuunnitelmassa 

asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi liian optimistisesti kyseiseen tekniikkaan ja antaa 

sille pelastajan tehtävän, mikä saattaa koko tiedonannon uskottavuuden kyseenalaiseksi; 

Sähköntuotanto 

20. kehottaa komissiota laatimaan uuden yksityiskohtaisen ja EU:n energialähteiden 

yhdistelmästä esitettyjen viimeisimpien ennusteiden perusteella päivitetyn 

vaikutustenarvioinnin, jossa huomioidaan ydinvoimasta luopumista koskevat 

suunnitelmat, joita eri jäsenvaltioissa on hyväksytty Fukushiman onnettomuuden jälkeen; 

Liikenne 

21. pitää myönteisenä, että ajoneuvonvalmistajat ovat edistyneet yli odotusten henkilöautojen 

hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, ja korostaa polttoainetehokkuuden, renkaiden ja 

aerodynamiikan parantamisen tärkeyttä; suosittelee komissiolle, että mikäli se 

tulevaisuudessa asettaa tiukempia hiilidioksidipäästörajoja uusille autoille, kyseiset 

rajoitukset olisivat kuitenkin teollisuuden kannalta toteuttamiskelpoisia ja taloudellisesti 

kannattavia tekniikan ja markkinoiden kehitys huomioon ottaen; 

Maatalous 

22. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita olemaan ryhtymättä toimiin, joilla kannustetaan 

maatalousmaan käyttöönottoon muuhun kuin puhtaasti elintarviketuotantoon, ja kehottaa 

komissiota suojelemaan ja elvyttämään hylättyjä alueita; 

23. varoittaa komissiota, että "viherryttäminen" (greening) sellaisena kuin se on esitettynä 

tulevaa yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) vuosina 2014–2020 koskevissa 

lainsäädäntöehdotuksissa ei ole maanviljelijöiden kannalta tehokasta eikä kannattavaa; 

kehottaa tästä syystä komissiota ennen päätösten tekoa arvioimaan todellisuutta paikan 

päällä ja ottamaan huomioon tilojen naapuri- tai lähialueiden laajennukset; 

24. suosittelee tähän liittyen, että harkitaan uuden YMP:n yhteydessä otettavaksi käyttöön 

suorista maataloustuista erillisiä ja/tai niiden vapaaehtoisena lisänä maksettavia greening-

tukia;  

Työllisyys 

25. varoittaa, että teollisuusverkoston jatkuva ja valtava kutistuminen sekä ilmastoon liittyvän 

polkumyynnin takia menetettävät työpaikat ovat hankalasti korvattavissa 

kokonaisuudessaan uusilla "vihreillä työpaikoilla"; katsoo, että ainakaan se ei tapahdu 

lyhyellä aikavälillä tai automaattisesti; 

26. pelkää, etteivät jäsenvaltiot enää selviä ilmastoon liittyvän polkumyynnin 

yhteiskunnallisista seurauksista, jos markkinoiden voimakas painostus horjuttaa edelleen 
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niiden talousarvioiden vakautta; kehottaa näin ollen komissiota hyväksymään 

asianmukaiset ja tarvittavat toimenpiteet polkumyynnin torjumiseksi; 

27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 

Or. it 

 

 


