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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. on tyytyväinen vihreään kirjaan; kehottaa komissiota kehittämään markkinapohjaisten 
ohjauskeinojen käytölle selkeän strategian, joka kattaa verotuksen, EU:n 
päästökauppajärjestelmän tarkistamisen sekä kauppa- ja teknologiapolitiikan, jotta 
voidaan hinnoitella ympäristövahingot ja korjata markkinahäiriöt;

2. kehottaa komissiota markkinapohjaisten ohjauskeinojen täytäntöönpanostrategian
laatimisen yhteydessä pohtimaan asiaa ja valmistelemaan kattavan selonteon ympäristöön 
liittyvien EU:n nykyisten sääntelyvälineiden tehokkuudesta selvittääkseen, millä alueilla 
nykyinen lainsäädäntö olisi aiheellista korvata markkinapohjaisilla ohjauskeinoilla;

3. huomauttaa, että markkinapohjaiset ohjauskeinot ovat avainasemassa pyrittäessä 
saavuttamaan uusiutuvien energiamuotojen osuutta koskeva EU:n tavoite, joka on 
20 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta vuoteen 2020 mennessä;

4. korostaa, että markkinapohjaisten ohjauskeinojen käyttöön on sovellettava paremman 
lainsäädännön periaatteita ja on vältettävä päällekkäisiä ja monimutkaisia välineitä; 
kannattaa energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen 
uudistamisesta 27. lokakuuta 2003 annetun neuvoston direktiiviin 2003/96/EY1

("energiaverodirektiivi") tarkistamista siten, että varmistettaisiin, etteivät EU:n 
päästökauppajärjestelmään osallistuvat maksa päästöistään kahteen kertaan ensin kaupassa 
ja sitten verotuksessa; 

5. kehottaa investoimaan markkinapohjaisista ohjauskeinoista saatavat voitot ohjelmiin, 
jotka tukevat ympäristötavoitteita ja lieventävät mahdollisia vaikutuksia kilpailukykyyn 
sekä mahdollisia sosiaalisia vaikutuksia; uskoo, että EU:n päästökauppajärjestelmän 
myyntivoitot voisivat tulevaisuudessa olla EU:n keskeinen rahoituslähde;

6. panee merkille ympäristöverouudistusten hyödyt; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
kyseisiä uudistuksia, jotta voidaan muun muassa helpottaa energiaköyhyyttä ja tukea 
vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia teknologioita, energiansäästöä, energiatehokkuutta
ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvia teknologioita;

7. huomauttaa, että ympäristöverojen parempi koordinointi EU:n tasolla ja parhaiden 
käytäntöjen vaihto helpottavat uudistusta; kannattaa erityisesti ehdotuksia, joiden mukaan 
jäsenvaltiot voisivat alentaa arvonlisäverokantoja tai tarjota veroluottoja 
energiatehokkaille tuotteille ja energiaa säästäville materiaaleille; korostaa kuitenkin, että 
jäsenvaltioiden olisi voitava päättää, mikä sopii niiden omiin verojärjestelmiin;
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8. kehottaa komissiota selvittämään edelleen mahdollisuuksia periä rajaveroja, joilla 
kannustettaisiin EU:n kauppakumppaneita vähentämään päästöjä, sekä käsittelemään 
yksipuolisten EU:n toimien vaikutusta kilpailukykyyn; on sitä mieltä, että rajaverojen olisi 
oltava varteenotettava vaihtoehto, jos neuvotteluilla ei saada aikaan kattavaa 
kansainvälistä sopimusta ilmastonmuutoksesta vuoden 2012 jälkeen. 
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