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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise-
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. avaldab heameelt rohelise raamatu üle; nõuab tungivalt, et komisjon töötaks välja 
turupõhiste vahendite kasutamise selge strateegia, hõlmates maksustamist, ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi läbivaatamist ning kaubandus- ja 
tehnoloogiapoliitikat, et hinnata keskkonnakahjustusi ja korrigeerida sellega seotud 
turutõrkeid;

2. palub, et komisjon kaaluks turupõhiste vahendite rakendusstrateegia väljatöötamisel 
põhjaliku aruande koostamist ELis rakendatud keskkonnakaitsevahendite tõhususe kohta, 
võttes eesmärgiks määrata kindlaks, millistes valdkondades oleks asjakohane kehtiva 
õigusloome asendamine turupõhiste vahenditega;

3. märgib, et turupõhistel vahenditel on väga oluline roll ELi eesmärgi saavutamisel 
taastuva energia osas, mille osakaal üldises energiatarbimises peab 2020. aastaks olema 
20%;

4. rõhutab vajadust kohaldada turupõhiste vahendite kasutamisel parema õigusliku 
reguleerimise põhimõtteid ning vältida kattuvaid ja keerulisi õigusakte; toetab nõukogu 
27. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/96/EÜ1 (millega korraldatakse ümber 
energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik; energia maksustamise 
direktiiv) muutmist, millega tagataks, et ELi heitkogustega kauplemise süsteemis osalejad 
ei maksa heitkoguste eest kaks korda, esmalt kauplemisel ja siis maksude näol; 

5. nõuab, et turupõhised vahendid investeeritaks uuesti programmidesse, millega toetatakse 
keskkonnaeesmärke ning pehmendatakse võimalikku mõju konkurentsivõimele ja 
võimalikku sotsiaalset mõju; on arvamusel, et ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 
raames korraldatud oksjonitelt laekuvad tulud võivad tulevikus olla ELi põhiline 
rahastamisallikas; 

6. võtab teadmiseks keskkonnamaksude reformimise eelised; kutsub liikmesriike üles neid 
reforme rakendama, et leevendada muu hulgas energiavaesust ja toetada väikese 
süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiaid, energia säästmist, energiatõhusust ja 
taastuvenergia tehnoloogiaid;

7. märgib, et keskkonnamaksude parem koordineerimine ELi tasandil ja parimate tavade 
vahetamine aitab reformimisele kaasa; toetab eelkõige ettepanekuid lubada 
liikmesriikidel vähendada käibemaksumäärasid või pakkuda energiatõhusatelt toodetelt ja 
energiasäästlikelt materjalidelt maksusoodustusi; rõhutab siiski asjaolu, et liikmesriigid 
peaksid otsustama, milline toimimisviis on just nende maksusüsteemis asjakohane; 

8. kutsub komisjoni üles uurima edasi piirimaksude kasutamise võimalusi, et innustada ELi 
kaubanduspartnereid vähendama heitkoguseid, ning tegelema ELi ühepoolsete meetmete

                                               
1  ELT L 283, 31.10.2003, lk 51.
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konkurentsivõimele avalduva mõjuga; on arvamusel, et piirimaksud peaksid olema 
arvestatav valikuvõimalus, kui läbirääkimiste tulemusena ei sünni ulatuslikku 
rahvusvahelist kokkulepet kliimamuutuse kohta pärast 2012. aastat.



AD\705018ET.doc 5/5 PE396.745v02-00

ET

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev 24.1.2008
Lõpphääletuse tulemused +:

–:
0:

43
  1
  0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Šarūnas Birutis, Jan Březina, Renato Brunetta, Philippe Busquin, 
Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Dragos Florin David, Den 
Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Rebecca Harms, 
Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, 
Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eugenijus 
Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, 
Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, 
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera 
Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta 
Thomsen, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-
Quadras, Dominique Vlasto

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

Neena Gill, Lambert van Nistelrooij, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, 
John Purvis, Esko Seppänen, Vladimir Urutchev

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed (kodukorra 
art 178 lg 2)


	705018et.doc

