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EHDOTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että markkinapohjaiset välineet koostuvat tärkeistä välineistä, joiden
avulla pannaan täytäntöön saastuttaja maksaa -periaate ja laajemmin ajateltuna otetaan 
kustannustehokkaalla tavalla huomioon tuotannon ja kulutuksen piilokustannukset 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle,

B. ottaa huomioon, että ympäristölle haitallisten tukien uudistus voi edistää
ilmastonmuutoksen käsittelemistä, kestävän kehityksen edistämistä ja EU:n 
kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämistä,

1. katsoo, että Brysselin Eurooppa-neuvostossa keväällä 2007 tehty sopimus EU:n 
kasvihuonekaasujen vähentämisestä vähintään 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
vuoden 1990 tasoon1 verrattuna vaatii 27 jäsenvaltion unionilta uusia ja yhdistettyjä 
toimia, joiden on mitattu vaihtelevan vuosittain välillä -0,19 prosenttia ja -0,24 prosenttia 
BKT:sta;

2. ottaa huomioon, että EU:n talouksien osuus ympäristötuotteiden maailmanmarkkinoista 
on yli 35 prosenttia ja että EU:n yritykset voivat siksi ottaa hyvin huomioon 
maailmanlaajuisen vihreän talouden ja tämä hyvittää ainakin osan vaikutuksesta BKT:hen;

3. panee merkille, että markkinapohjaiset välineet käsittävät monia erilaisia välineitä, jotka 
on suunniteltu vastaamaan tiettyihin tarkoituksiin, kuten markkinaehtoisesti kaupattavat 
luvat, joilla pyritään vähentämään saasteita (kuten hiilidioksidipäästöjä), ympäristöverot,
joilla pyritään muuttamaan hintoja ja siten tuottajien ja kuluttajien käyttäytymistä,
ympäristömaksut, joilla pyritään kattamaan ympäristöpalvelujen kustannukset, sekä 
ympäristötuet, joilla pyritään tukemaan puhtaampien teknologioiden kehittämistä jne.;

4. huomauttaa, että viimeksi kuluneiden vuosien kokemukset osoittavat, että kysymys "mikä 
väline on paras" on muuttunut kysymykseksi "mikä välineiden kokonaisuus on paras";

5. korostaa, että välineiden kokonaisuuksien kehittäminen edistää markkinapohjaisten
välineiden optimaalista käyttöä; katsoo tässä yhteydessä, että markkinapohjaisilla 
välineillä voidaan edistää huomattavasti Lissabonin tavoitteiden saavuttamista;

6. palauttaa mieliin, että komission tutkimuksissa on tehty se johtopäätös, että Kioton 
tavoitteiden saavuttaminen saattaa maksaa jopa 6,8 miljardia euroa, kun taas käyttämällä 
EU:n omaa kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmää vuotuiset kustannukset voidaan 
rajoittaa 2,9–3,7 miljardiin euroon;

                                               
1 Vuoden 1990 tasot olivat 4266,4 miljoonaa yhteismitallista tonnia hiilidioksidia (15 jäsenvaltiota) ja 
1104,4 miljoonaa yhteismitallista tonnia hiilidioksidia (10 jäsenvaltiota).
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7. katsoo, että energia- ja ilmastopoliittiset toimet, joita kokonaissuunnitelman puitteissa 
tehdään sekä EU:n tasolla että kansallisella tasolla, on yhdistettävä Lissabonin ja 
Göteborgin tavoitteisiin;

8. palauttaa mieliin, että energian verotusta koskevassa direktiivissä säädetään, että tietyissä 
olosuhteissa verotus voidaan kokonaan tai osittain korvata vaihtoehtoisilla 
markkinapohjaisilla ohjauskeinoilla, erityisesti EU:n päästökauppajärjestelmällä;

9. katsoo, että markkinapohjaiset välineet ovat sopiva ja tehokas väline ulkoisten vaikutusten 
sisällyttämiseksi, ja niitä on käytettävä huomattavasti useammin, mutta niillä ei pitäisi 
korvata oikeudellisia välineitä vaan täydentää niitä;

10. vaatii, että markkinapohjaisia välineitä käytetään entistä enemmän ympäristöpoliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi yksittäisissä jäsenvaltioissa ja EU:ssa; tässä yhteydessä olisi 
kuitenkin varottava, että jäsenvaltioiden verotusoikeudella ei aiheuteta kilpailun 
vääristymää;

11. toteaa, että koska verotukseen ja polttoaineen kulutukseen liittyy kysynnän 
joustamattomuutta, tarvittaisiin konkreettisten päästövähennysten saavuttamiseksi 
poliittisesti ongelmallista kuluttajien verorasituksen lisäystä1;

12. on yhtä mieltä komission analyysista siitä, että EU:n päästökauppajärjestelmä on 
kustannustehokkain, herkimmin kysyntään reagoiva ja puolueettomin käytettävissä oleva 
markkinapohjainen ohjausväline Eurooppa-neuvoston asettamien kasvihuonekaasujen 
päästötavoitteiden saavuttamiseksi2;

13. kehottaa näin ollen komissiota lujittamaan EU:n päästökauppajärjestelmää ottamalla 
käyttöön asteittain tiukkenevan ylärajan ja ulottamalla sen koskemaan kaikkia 
ensimmäisen tason päästöjen aiheuttajia keinona saavuttaa vuoden 2020 
kasvihuonekaasujen vähennystavoitteet;

14. katsoo, että energian verotus olisi edelleen pidettävä toissijaisena ja täydentävänä 
kasvihuonekaasujen vähentämisen välineenä sellaisten päästöjen suhteen, joihin EU:n 
päästökauppajärjestelmä ei voi vaikuttaa suoraan tai epäsuorasti;

15. on tyytyväinen siihen, että verotuksen ja päästökauppajärjestelmän rinnalle on ilmestynyt 
taloudellisia välineitä, sekä erityisesti vihreiden/eettisten investointien, kuten vihreiden 
joukkovelkakirjojen, lisääntyvään tarjontaan, sillä ne lisäävät tietoisuutta ja antavat 
investoijille markkinavalintoja;

16. tunnustaa riskipääoman ja pääomarahastoja tarjoavien yritysten tukitehtävän 
investoinneissa vähän hiilidioksidipäästöjä tuottavaan teknologiaan;

                                               
1 Economy of Environmentally Related Taxes, taulukko 3.1 “Sales of, and taxes on, petrol and diesel in OECD 
Europe (1994–2004)”.
2 Esimerkiksi sähkövoima on edelleen keskeinen ala kasvihuonekaasujen vähentämisen kannalta. Se tuottaa noin 
66 prosenttia kaikista vähennyksistä vuoden 2030 perustasoon nähden. Suurin osa sähköntuotannon 
hiilidioksidipäästöistä kuuluu nykyisin EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin. Muut toimet, kuten 
sähkömarkkinoiden vapauttaminen, mukaan lukien kuluttajan mahdollisuus valita sähköntoimittaja, voivat auttaa 
saman tavoitteen saavuttamista.
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17. on samaa mieltä komission kanssa, että ympäristölle haitallisten tukien poistaminen 
koostuu keskeisestä täydentävästä toimesta kestävän kehityksen saavuttamiseksi ja 
erityisesti EU:n valtioiden ja hallitusten päämiesten asettamista ilmastonmuutosta ja 
energiaa koskevan integroidun toimintaohjelman tavoitteista;

18. ottaa huomioon tulossa olevan komission laatiman EU:n päästökauppajärjestelmän 
vaikutusten arvioinnin ja katsoo, että olisi syytä tutkia edelleen vaihtoehtoa, jossa 
asetetaan yhtenäinen EU:n laajuinen yläraja ja komissio huutokauppaa täysimääräisesti 
kaikki oikeudet kolmen vuoden jaksoissa vuoteen 2020 mennessä, kiinnittäen 
asianmukaisesti huomiota tapaan, jolla huutokaupan tuotot olisi käytettävä 
(kasvihuonekaasupäästöjen lievittäminen, tutkimuksen ja kehityksen rahoittaminen jne.) 
varmistaen samalla uudelleenjaon, jossa suositaan niitä jäsenvaltioita, jotka 
kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamista koskevien ponnistelujensa tuloksena saastuttavat 
vähemmän, ja ottaen asianmukaisesti huomioon valtiontukea koskevat säännöt;

19. korostaa tässä suhteessa sen merkitystä, että kannustetaan kehittämään maailmanlaajuisia 
hiilimarkkinoita tarvittavan laajojen päästörajoitusten saavuttamiseksi 
kustannustehokkaasti, ja ehdottaa, että EU:n päästökauppajärjestelmän ylärajan 
korostaminen Euroopan ensisijaisena mekanismina päästörajoitusten saavuttamiseksi 
vaikuttaa kyseisten maailmanlaajuisten markkinoiden perustamiseen Euroopan unionissa 
nykyisten menestyksekkäiden rahoitusmarkkinoiden ohella;

20. katsoo, että on tärkeää kannustaa EU:n kauppakumppaneita ryhtymään tehokkaisiin 
toimiin kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseksi ja kehittää verrannollisia ja molemmin 
puolin hyväksyttyjä normeja, mutta kehottaa komissiota, siellä missä tällaisia järjestelyjä 
ei voida toteuttaa, kehittämään tarpeellisia kannustimia, kuten hiilidioksidipäästöjen 
tasausmekanismeja; tunnustaa, että sitovat kansainväliset kriteerit ja sitoumukset, jotka 
koskevat kaikkia kilpailulle arkoja aloja, olisivat kauppakumppaneiden välillä esiintyvien 
vääristymien korjaamiseksi parempia kuin mahdollinen liikevaihtoveron tarkistus;

21. kehottaa komissiota teettämään nykyisistä veroista ja tuista yksityiskohtaisen katsauksen, 
jonka tavoitteena on arvioida, miten tehokkaita ne ovat kasvihuonekaasupäästöjen 
rajoittamisessa;

22. vaatii, että markkinapohjaisia välineitä käytetään entistä enemmän EU:n laajuisesti 
ympäristöpoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä erityisesti ulkoisten kustannusten 
sisällyttämiseksi, ja kannustaa ottamaan käyttöön esimerkiksi vahvempia 
markkinapohjaisia välineitä energiatehokkuuden edistämiseksi sekä ottamaan käyttöön 
lämpöeristyksen rakennusalalla.



PE396.719v05-00 6/6 AD\700714FI.doc

FI

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä) 19.12.2007
Lopullisen äänestyksen tulos +:

–:
0:

26
2
7

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, 
Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo 
Bullmann, Jill Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y 
Marfil, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, 
Astrid Lulling, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, 
Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Olle 
Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Cornelis Visser, 
Sahra Wagenknecht

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Daniel Dăianu, Jorgo Chatzimarkakis, Werner Langen, Gianni 
Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Andreas Schwab

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (178 art. 2 kohta)

Theodor Dumitru Stolojan


	700714fi.doc

