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ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et turupõhised vahendid sisaldavad olulisi vahendeid „saastaja maksab” 
põhimõtte rakendamiseks ning laiemas plaanis inimeste tervisele ja keskkonnale 
avalduvate varjatud tootmis- ja tarbimiskuludega arvestamiseks kulusäästlikul moel;

B. arvestades, et keskkonnakahjulike toetuste reform võib anda panuse kliimamuutuse 
probleemiga tegelemisel, säästva arengu edendamisel ja ELi rahvusvahelise 
konkurentsivõime säilitamisel,

1. on seisukohal, et 2007. aasta kevadel Brüsselis toimunud Euroopa Ülemkogul sõlmitud 
kokkulepe vähendada ELi kasvuhoonegaasi heitkoguseid 2020. aastaks vähemalt 20% 
võrreldes 1990. aasta tasemetega1 nõuab EU-27-lt täiendavat ühist jõupingutust, mille 
ulatuseks on mõõdetud -0,19% kuni -0,24% aastasest SKT-st;

2. märgib, et Euroopa majanduste arvele läheb enam kui 35% kaubeldavate 
keskkonnakaupade maailmaturust ja Euroopa äriühingutel on seega hea positsioon 
ülemaailmsest rohelisest majandusest kasu saamiseks ning see korvab vähemalt osa SKT-
le avalduvast mõjust;

3. märgib, et turupõhised vahendid hõlmavad laia valikut vahendeid, mis on loodud 
teatavaks otstarbeks, näiteks kaubeldavad load, mis on loodud saastuse (näiteks 
süsinikdioksiidi heitmed) vähendamiseks, keskkonnamaksud, mis on mõeldud hindade 
ning seega tootjate ja tarbijate käitumise muutmiseks, keskkonnatasud, mis on loodud 
keskkonnateenuste kulude katteks, keskkonnatoetused, mis on loodud puhtamate 
tehnoloogiate arendamise toetamiseks jne;

4. juhib tähelepanu asjaolule, et viimaste aastate kogemus näitab, et küsimus „milline vahend 
on parim” on muutunud küsimuseks „milline vahendite kombinatsioon on parim”;

5. rõhutab, et vahendite kombinatsioonide väljatöötamine aitab optimeerida turupõhiste 
vahendite kasutamist; on sellega seoses seisukohal, et turupõhised vahendid võivad anda 
suure panuse Lissaboni tegevuskava eesmärkide saavutamisse;

6. tuletab meelde, et komisjoni uuringutes järeldatakse, et Kyoto eesmärkide saavutamine 
võib maksta kuni 6,8 miljardit eurot, aga ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega 
kauplemise süsteemi kasutamise abil on võimalik vähendada aastaseid kulutusi 2,9–3,7 
miljardi euroni;

7. on arvamusel, et energia- ja kliimapoliitilised meetmed, mis võetakse vastu üldise 
lähenemisviisi raames nii ELi kui ka riiklikul tasandil, tuleb viia kooskõlla Lissabonis ja 
Göteborgis kokkulepitud eesmärkidega;

                                               
1 1990. aasta tasemed olid 4266,4 miljonit tonni CO2 ekvivalenti (EU-15) ja 1104,4 miljonit tonni CO2
ekvivalenti (EU-10).
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8. tuletab meelde, et energia maksustamise direktiivis sätestatakse, et teatud tingimustel võib 
maksustamise asemel täielikult või osaliselt rakendada muid turupõhiseid vahendeid, 
sealhulgas kauplemissüsteemi;

9. on arvamusel, et turupõhised vahendid on kohased ja tõhusad vahendid välismõjude 
arvessevõtmiseks ning neid tuleks kasutada märksa sagedamini ja need peaks 
regulatiivseid vahendeid täiendama, mitte asendama;

10. nõuab, et üksikutes liikmesriikides ja ELis kasutataks rohkem turupõhiseid vahendeid 
keskkonnapoliitiliste eesmärkide saavutamiseks; kuid seejuures tuleb tähelepanu pöörata 
sellele, et liikmesriikide maksustamisalane iseseisvus ei põhjustaks 
konkurentsimoonutusi;

11. osutab sellele, et arvestades maksustatud kütuse nõudluse jäikust, oleks heitkoguste 
märgatava vähendamise saavutamiseks vajalik suurendada tarbijate maksukoormust1, mis 
aga on poliitiliselt problemaatiline;

12. nõustub komisjoni analüüsiga, et ELi kauplemissüsteem on kõige kulutõhusam, 
nõudlusele vastavam ja objektiivsem olemasolev turupõhine vahend Euroopa Ülemkogu 
seatud kasvuhoonegaasi heitkoguste vähendamise eesmärgi saavutamiseks2;

13. palub seega komisjonil tungivalt tugevdada ELi kauplemissüsteemi, kehtestades järjest 
väiksema piirmäära ning laiendades seda kõigile peamistele saastajatele 2020. aastaks 
seatud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärgi saavutamise põhilise 
meetmena;

14. on arvamusel, et energia maksustamine peaks jääma kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel teisejärguliseks ja täiendavaks vahendiks, mida kasutatakse vaid nende 
heidete puhul, mida kauplemissüsteem otseselt ega kaudselt ei suuda mõjutada;

15. tervitab maksustamisele ja heitkogustega kauplemise süsteemidele lisaks 
rahastamisvahendite esilekerkimist, eriti niisuguste roheliste/eetiliste investeeringute nagu 
roheliste obligatsioonide suurenenud kättesaadavust, mis pakuvad investoritele suuremat 
teadlikkust ja valikut turu osas;

16. tunnustab riskikapitalil ja erakapitalil põhinevate äriühingute toetavat rolli investeerimisel 
madalama süsinikdioksiidi heitkogustega tehnoloogia valdkonda;

17. nõustub komisjoniga, et keskkonnakahjulike toetuste kaotamine sisaldab endas täiendavat 
olulist meedet säästva arengu ning eelkõige ELi liikmesriikide riigipeade ja valitsusjuhtide 
poolt heaks kiidetud eesmärkide saavutamiseks integreeritud energia ja kliimamuutuse

                                               
1 Economy of Environmentally Related Taxes, joonis 3.1: bensiini ja diisli müük ning maksustamine OECD 
Euroopas (1994–2004).
2 Näiteks energeetikasektor on jätkuvalt võtmesektor kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel. Võrreldes 
2030. aasta alusmääraga, tuleneb sealt 66% ülemaailmsest vähendamisest. Enamikku elektritootmisest 
tulenevaid CO2 heitkoguseid hõlmab praegu ELi kauplemissüsteem. Sama eesmärgi saavutamisele võivad kaasa 
aidata ka teised meetmed, näiteks elektrituru liberaliseerimine, mis hõlmab tarbija võimalust pakkujat valida.
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tegevuskava osas;

18. seoses komisjonis valmiva ELi kauplemissüsteemi mõjuhindamisega usub, et tuleks 
täpsemalt uurida võimalusi kogu ELis ühise piirmäära kehtestamiseks, millega on seotud 
kõikide piirmäärade oksjonile panek komisjoni poolt iga kolme aasta tagant kuni 2020. 
aastani, pöörates kohast tähelepanu sellele, kuidas tuleks piirmäärade oksjoni tulusid 
kasutada (kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine, uurimis- ja arendustegevuse 
rahastamine jne), kindlustades ümberjaotamise, mis soosib neid liikmesriike, kes 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks tehtavate jõupingutuste tulemusel 
saastavad vähem, ning võttes nõuetekohaselt arvesse riigiabi eeskirju;

19. rõhutab selles osas ülemaailmse süsinikuturu arendamise edendamise tähtsust, et 
saavutada vajalik heitkoguste ulatuslik vähendamine kulusäästlikul moel, ning oletab, et 
ELi heitkogustega kauplemise süsteemi piirmäära tähtsustamine Euroopa esmase 
mehhanismina oma heitkoguste eesmärkide saavutamiseks mõjutab kõnealuse 
ülemaailmse turu loomist Euroopa Liidus kõrvuti olemasolevate edukate 
finantsturgudega;

20. on seisukohal, et on oluline julgustada ELi kaubanduspartnereid võtma tulemuslikke 
meetmeid kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks ning töötama välja võrreldavad 
ja vastastikku tunnustatud normid, kuid nõuab tungivalt, et juhul, kui sellised korraldused 
ei ole võimalikud, töötaks komisjon välja vajalikud stiimulid, näiteks süsinikuheidete 
maksustamise võrdsustamine; tõdeb, et kõiki konkurentsi vastu vähe kaitstud sektoreid 
hõlmavaid siduvaid võrdlusnäitajaid ja kohustusi tuleb eelistada piirimaksude võimalikule 
kohandamisele, et korvata moonutusi kaubanduspartnerite vahel;

21. kutsub komisjoni üles algatama üksikasjaliku ülevaate koostamist kehtivatest maksudest 
ja toetustest, et hinnata nende tulemuslikkust kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel;

22. nõuab, et kogu ELis kasutataks turupõhiseid vahendeid rohkem keskkonnapoliitiliste 
eesmärkide saavutamiseks üldiselt ja eelkõige väliskulude arvessevõtmiseks; teeb 
ettepaneku kasutada turupõhiseid vahendeid näiteks rohkem energiatõhususe 
edendamiseks ja hoonete soojustamiseks.
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