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Anne Ferreira
vihreästä kirjasta markkinapohjaisista ohjauskeinoista ympäristöä ja asiaan liittyviä 
toimintapoliittisia tarkoituksia varten
(2007/2203(INI))

Päätöslauselmaesitys

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 1
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 2 ja 6 artiklan, joiden nojalla 
ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset on sisällytettävä yhteisön politiikan eri 
aloihin ympäristön kannalta kestävän taloudellisen toiminnan kehittämisen 
edistämiseksi,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 2
Johdanto-osan 5 b viite (uusi)

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan,

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 3
Johdanto-osan 5 c viite (uusi)

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 24. syyskuuta 1998 tekemän 
päätöksen N:o 2179/98/EY Euroopan yhteisön ympäristöä ja kestävää kehitystä 
koskevan poliittisen toimintaohjelman ”Kohti kestävää kehitystä” tarkistamisesta,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 4
Johdanto-osan 5 d viite (uusi)

– ottaa huomioon EU:n kestävän kehityksen strategian uudelleentarkastelun,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 5
Johdanto-osan 5 e viite (uusi)

– ottaa huomioon kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 6
Johdanto-osan 5 f viite (uusi)

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin päätöslauselmat luonnonvarojen kestävää 
käyttöä, kaupunkiympäristöä, jätteitä ja torjunta-aineita koskevista teemakohtaisista 
strategioista,

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens Holm

Tarkistus 7
Johdanto-osan 5 g viite (uusi)

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2005 antamansa päätöslauselman 
”Maailmanlaajuinen ilmastonmuutoksen rajoittaminen kahteen celsiusasteeseen –
Balin ilmastonmuutoskonferenssia edeltävät ja sen jälkeiset toimet”1,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 8
Johdanto-osan a a kappale (uusi)

A a. ottaa huomioon, että saastuttaja maksaa -periaate on yksi tärkeimmistä tekijöistä 
ympäristöä koskevassa päätöksenteossa, ja katsoo, että ulkoiset kustannukset on 
sisällytettävä markkinahintoihin tuotannon todellisten kulujen osoittamiseksi,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens Holm

Tarkistus 9
Johdanto-osan a b kappale (uusi)

A b. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti korostaa 15. marraskuuta 2007 
antamassaan päätöslauselmassa, että teollisuusmaiden on sitouduttava 
vähentämään päästöjään vuoteen 2020 mennessä vähintään 30 prosentilla ja 
vuoteen 2050 mennessä 60–80 prosentilla vuoden 1990 tasosta,

Or. en

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0537.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 10
Johdanto-osan a c kappale (uusi)

A c. ottaa huomioon, että saastuttaja maksaa -periaatteen täytäntöönpanossa on paljon 
toivomisen varaa useimmissa jäsenvaltioissa,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 11
Johdanto-osan b kappale

B. ottaa huomioon luonnonympäristön monenlaiset saasteet, geosysteemien mahdollisen 
heikon toiminnan mahdollisuudet ja luonnonvarojen, erityisesti uusiutumattomien 
luonnonvarojen loppuun käytön riskin,

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner

Tarkistus 12
Johdanto-osan b a kappale (uusi)

B a. ottaa huomioon, että energiaintensiteetti vähenee tällä hetkellä noin 1,8 prosenttia 
vuodessa, koska kaupallinen paine velvoittaa markkinatoimijoita lisäämään 
jatkuvasti tehokkuuttaan, ja että entisen Itä-Euroopan valtioiden 
suunnitelmataloudet kuluttivat samojen tuotteiden valmistamiseksi huomattavasti 
enemmän luonnonvaroja ja energiaa kuin läntiset maat, koska kyseinen 
kaupallinen paine ei vaikuttanut niihin;

Or. sv
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 13
Johdanto-osan c kappale

C. ottaa huomioon, että on olemassa suuri riski lukuisten eläin- tai kasvilajien 
sukupuuttoon kuolemisesta ja että unioni on asettanut tavoitteeksi biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämisen vuoteen 2010 mennessä,

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 14
Johdanto-osan d kappale

D. ottaa huomioon, että unionissa on lisääntynyt jatkuvasti kuljetuksiin ja erityisesti 
tavarakuljetuksiin liittyvä liikenne sekä siitä mahdollisesti johtuva energiankulutus,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 15
Johdanto-osan g kappale

G. katsoo, että erittäin suuri osa ympäristöveroista lankeaa kotitalouksien maksettavaksi, 
vaikka energia- ja liikennealan kulutus syntyy pääasiassa muilla taloussektoreilla, 
mikä on vastoin suhteellisuusperiaatetta,

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 16
Johdanto-osan g kappale

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 17
Johdanto-osan g kappale

G. katsoo, että erittäin suuri osa ympäristöveroista lankeaa kotitalouksien maksettavaksi, 
vaikka energia- ja liikennealan sekä veden kulutus syntyy pääasiassa muilla 
taloussektoreilla,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 18
Johdanto-osan h kappale

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner

Tarkistus 19
Johdanto-osan h kappale

Poistetaan.

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 20
Johdanto-osan h kappale

H. katsoo, että ilmastonmuutoksen globaaleja vaikutuksia koskevien ennusteiden on 
johdettava yhtäältä kasvun ja tuotantotapojen sekä kulutustottumusten välisen 
yhteyden purkamiseen ja toisaalta muutokseen koko sosioekonomisessa
kehitysmallissamme,
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Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 21
Johdanto-osan h a kappale (uusi)

H a. katsoo, että BKT:ta koskevilla nykyisillä taloudellisilla indikaattoreilla ei enää 
pystytä asianmukaisesti arvioimaan sosiaalista, taloudellista ja ekologista 
todellisuutta ja että niissä ei oteta huomioon ihmisten toiminnasta johtuvia 
ympäristövaikutuksia, joihin on puututtava; katsoo, että olisi harkittava uusia 
ympäristöön liittyviä indikaattoreita tuotetun varallisuuden laskemisessa, jotta 
kyseiset muutokset voitaisiin ottaa paremmin huomioon,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner

Tarkistus 22
Johdanto-osan h a kappale (uusi)

H a. ottaa huomioon, että hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) katsoo, että 
taloudellisen kasvun tavoittelu, huipputeknologioiden jatkuva kehittäminen, 
globalisaatio ja tekniikan leviäminen vähentävät ympäristöpäästöjä ja lisäävät 
keinoja, joilla voidaan vastata ilmastohaasteeseen, ja että näin ollen negatiivisen 
ympäristövaikutuksen vähentäminen edellyttää voimakasta talouskasvua sekä 
innovaatioiden ja tutkimuksen uudelleenkäynnistämistä,

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 23
1 kohta

1. on tyytyväinen viittaukseen saastuttaja maksaa -periaatteeseen, mutta pitää 
valitettavana, että yhteys nykyisen ympäristöpolitiikan keinojen laatimiseen ja 
luokitteluun on vähäinen tai sitä ei ole;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner

Tarkistus 24
1 kohta

1. on tyytyväinen viittaukseen saastuttaja maksaa -periaatteeseen ja panee merkille, että 
tällä hetkellä havaitut kaupalliset tappiot johtuvat erityisesti siitä, että tämä 
markkinatalouden periaate on unohdettu,

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 25
1 kohta

1. on tyytyväinen viittaukseen saastuttaja maksaa -periaatteeseen, mutta pitää 
valitettavana, että yhteys ympäristöä koskeviin markkinapohjaisiin ohjauskeinoihin on 
vähäinen; korostaa, että saastuttaja maksaa -periaatteen avulla voidaan määritellä 
tuotteen todellinen hinta, joka sisältää myös tuotannosta johtuvat puhdistamis- ja 
korjausmaksut, sillä tuotantokustannukset tai saastuttavista tuotteista johtuvat 
kustannukset ovat lopulta korkeammat, jos kaikki ulkoiset kustannukset 
sisällytetään hintoihin, koska ennaltaehkäisy on edullisempaa kuin korjaaminen ja 
puhdistaminen;

Or. da

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 26
1 a kohta (uusi)

1 a. korostaa, että on huomattavasti helpompaa valvoa saastuttaja maksaa -periaatteen 
noudattamista ja yhteisön vähimmäisverojen soveltamista kuin neuvoteltavia 
kiintiöitä koskevaa järjestelmää;

Or. da
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Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner

Tarkistus 27
1 kohta (uusi)

1 a. muistuttaa, että markkinataloudessa markkinat, eli tuottajat ja kuluttajat, voivat 
määritellä parhaan mahdollisen tavan käyttää rajallisia varoja;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 28
1 a kohta (uusi)

1 a. korostaa, että saastuttaja maksaa -periaate ei saa rajoittua siihen, että maksajina 
ovat loppukäyttäjät, erityisesti kotitaloudet;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 29
2 kohta

2. pahoittelee, että vihreä kirja keskittyy ensisijaisesti ilmansaasteisiin ja 
ilmastonmuutokseen eikä ota huomioon uudenaikaisen ja kohdennetun 
ympäristönsuojelun kaikkia näkökohtia;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 30
2 kohta

2. pahoittelee, että vihreä kirja keskittyy ensisijaisesti ilmansaasteisiin ja 
ilmastonmuutokseen; pahoittelee myös, että siinä ei oteta riittävästi huomioon 
kaikkien tuotanto- ja jakeluprosessien ja kulutustottumusten vaikutusta ympäristöön;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 31
2 kohta

2. pahoittelee, että vihreä kirja keskittyy ensisijaisesti ilmansaasteisiin ja 
ilmastonmuutokseen eikä ota yleisesti huomioon muiden tuotanto- ja jakeluprosessien 
ja kulutustottumusten negatiivista vaikutusta (poistetaan);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 32
2 kohta

2. pahoittelee, että vihreä kirja keskittyy ensisijaisesti ilmansaasteisiin ja 
ilmastonmuutokseen eikä ota huomioon kaikkien tuotanto, jakelu- ja 
jätteenkäsittelyprosessien ja kulutustottumusten vaikutusta ympäristöön;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 33
2 a kohta (uusi)

2 a. on samaa mieltä Euroopan komission kanssa markkinapohjaisten ohjauskeinojen
moninaisuudesta ja verojen ja maksujen välisestä erosta, sillä viimeksi mainitut 
koostuvat tavallisesti selkeästi määriteltyä hintaa tai palvelua vastaavasta maksusta; 
korostaa, että tarvitaan sekä kannustimia että jarruja ympäristön- ja 
terveydensuojelun sekä kestävän kehityksen strategian tavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 34
3 kohta

3. pahoittelee, että kansainvälinen ulottuvuus käsitellään liian ylimalkaisesti ja että 
vieläkään ei ole otettu käyttöön toimenpiteitä, joilla pyrittäisiin vähentämään 
teollisuusalueiden ja -alojen välisen kilpailun vääristymiä mahdollisimman 
tehokkaasti;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 35
Alaotsikko (uusi) ja 3 a kohta (uusi)

Toimenpiteet

3 a. kehottaa komissiota esittämään luonnoksen strategisesta suunnitelmasta, joka 
koskee markkinapohjaisia ohjauskeinoja ympäristöä ja siihen liittyvää politiikkaa
varten;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 36
3 a kohta (uusi)

3 a. pitää valitettavana, että kuluttajille ja tuottajille suunnattujen markkinapohjaisten 
ohjauskeinojen erojen eduista ei ole tehty perusteellista tutkimusta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 37
3 b kohta (uusi)

3 b. kehottaa Euroopan unionia erottamaan toisistaan asukaskohtaisen taloudellisen 
bruttovarallisuuden ja taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen nettovarallisuuden,
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kuten aidon kehityksen indikaattorin (GPI); kehottaa siksi Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita

 tutkimaan perusteellisemmin mahdollisuutta mitata kasvua Euroopassa 
käyttämällä ”vihreitä” indikaattoreita1, joissa otetaan huomioon 
ympäristötuhoihin liittyvä menetetty varallisuus,

 käyttämään ympäristöindikaattoreita kaikessa ympäristöön liittyvässä työssä, 
koska ympäristöpolitiikka on yhdennettyä politiikkaa ja vihreitä indikaattoreita 
pitäisi käyttää koko Euroopan unionin politiikassa,

 ottamaan huomioon tuotantonsa ympäristövaikutus laskettaessa kansallista 
varallisuutta, jotta saadaan todellinen käsitys luonnonvarojen jatkuvan 
vähenemisen aiheuttamasta varallisuuden menetyksestä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 38
3 b kohta (uusi) (otsikon ”Periaatteet” jälkeen)

3 b. tunnustaa, että ympäristökustannusten täysimääräinen sisällyttäminen on 
merkittävä edellytys eri liikeyritysten välisen oikeudenmukaisen kilpailun luomiselle
ja puhtaampaa tuotantoa ja kulutusta sekä puhtaampiin tekniikoihin liittyvien 
innovaatioiden edistämistä koskevien taloudellisten kannusteiden lisäämiselle;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 39
3 c kohta (uusi) (otsikon ”Periaatteet” jälkeen)

3 c. tunnustaa, että ympäristökustannusten sisällyttämisen laiminlyönti merkitsee 
ympäristölle haitallisen toiminnan tukemista;

Or. en

                                               
1 Ympäristöindikaattorit tai ympäristöön huomioon ottavat indikaattorit IBED ja GPI.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 40
3 d kohta (uusi) (otsikon ”Periaatteet” jälkeen)

3 d. huomauttaa, että ympäristölle haitallisten tukien suuri määrä EU:n jäsenvaltioissa 
lisää saastumista ja haittaa vakavasti saastuttaja maksaa -periaatetta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 41
4 kohta

4. myöntää, että markkinapohjaiset ohjauskeinot ympäristöä varten ovat yksi 
tehokkaimmista keinoista saavuttaa ympäristötavoitteet kohtuullisin kustannuksin;
korostaa kuitenkin, että kyseisiä keinoja on täydennettävä muilla toimenpiteillä,
kuten tehokkuusnormeilla, päästötavoitteilla jne.;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 42
4 kohta

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 43
4 a kohta (uusi)

4 a. katsoo, että muutos kestävää kehitystä ja hiiletöntä taloutta kohti edellyttää jarrujen
(esimerkiksi verot, maksut) ja kannustimien (esimerkiksi vaihtojärjestelmät) 
yhdistämistä;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Margrete Auken

Tarkistus 44
5 kohta

5. korostaa, että markkinapohjaisilla ohjauskeinoilla ei voida korvata
uudelleenjakopolitiikkaa; katsoo kuitenkin, että eroa kulutuksen tarkoituksessa tai 
sen määrässä voidaan käyttää kyseisten keinojen kohdentamiseen suurkuluttajiin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 45
5 kohta

5. korostaa, että markkinapohjaisten ohjauskeinojen täytäntöönpanolla voi olla ei-
toivottuja yhteiskunnallisia seurauksia; katsoo kuitenkin, että kyseisiä vaikutuksia 
voidaan tasoittaa pienituloisille kotitalouksille suunnatuilla erityisillä poliittisilla 
toimenpiteillä, kuten pohjahinnoilla, tuilla jne.;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner

Tarkistus 46
5 kohta

5. korostaa, että ympäristöpolitiikan tukemiseen tarkoitetut markkinapohjaiset 
ohjauskeinot on määritettävä ottaen huomioon vain ekologiset perusteet, jotta ne 
olisivat tehokkaita ja jotta niillä voitaisiin saavuttaa niille asetetut tavoitteet;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 47
5 kohta

5. korostaa, että markkinapohjaisten ohjauskeinojen on oltava taloudellisesti ja 
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sosiaalisesti hyväksyttäviä (poistetaan);

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 48
5 kohta

5. korostaa, että markkinapohjaisten ohjauskeinojen on oltava ekologisesti,
taloudellisesti ja sosiaalisesti hyväksyttäviä, etenkin ajatellen pienyrityksiä ja niitä 
ihmisiä, joiden tulot jäävät alle kunkin jäsenvaltion mediaanipalkan;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 49
6 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner

Tarkistus 50
6 kohta

6. arvioi, että näiden välineiden käyttöönoton on perustuttava markkinamekanismien
teknistä puolueettomuutta ja vääristämättömyyttä koskeviin periaatteisiin ja että 
niissä on noudatettava puolueettomuutta, neutraaliutta ja tasa-arvoa koskevia 
perusteita;

Or. sv
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 51
6 kohta

6. arvioi, että yksi osuuksien soveltamisen taustalla oleva periaate on niiden 
progressiivisuus ja niiden asteittainen kasvu ajan myötä; korostaa, että on 
välttämätöntä panna täytäntöön yhteisön vähimmäisverot, joiden perusteella 
jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön korkeammat kansalliset verot, sillä kyseistä 
veroastetta soveltavien jäsenvaltioiden esimerkin avulla voidaan määritellä uusia
mahdollisuuksia ja edistää ajatusta yhteisön vähimmäisverojen käyttöönotosta;

Or. da

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 52
6 kohta

6. arvioi, että yksi osuuksien soveltamisen taustalla oleva periaate on yleisesti niiden 
progressiivisuus ja niiden asteittainen kasvu ja ennustettavuus ajan myötä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 53
6 kohta

6. arvioi, että yksi osuuksien soveltamisen taustalla oleva periaate on niiden 
progressiivisuus ja niiden asteittainen kehitys ajan myötä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 54
6 a kohta (uusi)

6 a. korostaa, että saastuttaja maksaa -periaatteella on merkittävämpiä vaikutuksia 
osoitettaessa saatuja varoja kohdennetusti, eli varaamalla niitä yksinomaan 
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puhdistamiseen ja korjaamiseen, kuin siirrettäessä vastaavia määriä yleisesti 
teollisuus- tai toiminta-alalle myönnettyjen verohelpotusten muodossa;

Or. da

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 55
6 b kohta (uusi)

6 b. arvioi, että on välttämätöntä ottaa käyttöön yhteisön vähimmäisverot, koska 
kyseisillä veroilla voidaan sekä rajoittaa rajakauppaa tarkistamalla veroja jatkuvasti 
ylöspäin että vakiinnuttaa edelläkävijöiden asema, josta voivat hyötyä ne 
jäsenvaltiot, jotka soveltavat korkeampia saastuttamista estäviä veroja; panee 
merkille, että täysimääräisesti yhdennetyillä sisämarkkinoilla on kilpailun 
vääristymien rajoittamiseksi välttämätöntä valvoa, että erot eivät ole liian suuria, ja 
toimia niin, että jäsenvaltioista, jotka ovat edelläkävijöitä, saadaan esimerkki, jonka 
avulla edistetään yhteisön vähimmäisverojen asteittaista nostamista;

Or. da

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens Holm

Tarkistus 56
7 kohta

7. tähdentää ympäristöverotuksen tärkeyttä ympäristötavoitteiden saavuttamisen 
kannalta; kehottaa siksi komissiota antamaan ennen vuoden 2008 loppua 
lainsäädäntöehdotuksen yhteisön vähimmäisverosta hiilidioksidille;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 57
7 kohta

7. tähdentää ympäristöverotuksen tärkeyttä ympäristötavoitteiden saavuttamisen kannalta 
ja korostaa etenkin sitä, että tietyt toimenpiteet on välttämätöntä yhdenmukaistaa 
Euroopan tasolla, jotta vältettäisiin taloudelliset vääristymät yritysten, erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten välillä sekä alueiden kesken, sillä ne voivat johtaa 
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sisämarkkinoiden epäasianmukaiseen toimintaan;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Margrete Auken

Tarkistus 58
7 kohta

7. tähdentää ympäristöverotuksen tärkeyttä ympäristötavoitteiden saavuttamisen kannalta 
ja korostaa etenkin sitä, että tietyille veroille on määritettävä vähimmäistasot
Euroopan tasolla, jotta vältettäisiin taloudelliset vääristymät yritysten välillä sekä 
alueiden kesken;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 59
7 a kohta (uusi)

7 a. on samaa mieltä komission tutkimuksesta, jonka mukaan yhteisön 
päästökauppajärjestelmä on itse asiassa markkinapohjainen ohjauskeino, jonka 
avulla voidaan vastata parhaiten kysyntään ja joka on objektiivisin käytettävissä 
oleva väline Eurooppa-neuvoston keväällä 2007 määrittämien 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 60
7 b kohta (uusi)

7 b. tunnustaa kuitenkin, että nykyisellään Euroopan unionin 
päästökauppajärjestelmällä on liian pieni soveltamisala kasvihuonekaasujen 
moninaisten lähteiden ja niihin liittyvien alojen osalta ja että komission ja 
jäsenvaltioiden on tehtävä tarvittavia parannuksia yhteisön 
päästökauppajärjestelmän optimoimiseksi hankkeen kolmannessa vaiheessa 
vuodesta 2013 alkaen;
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Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 61
8 kohta

8. arvioi, että markkinapohjaiset ohjauskeinot eivät saa rajoittua lupa- tai 
kiintiökauppajärjestelmiin, koska tiettyjen päästövähennystavoitteiden kannalta nämä 
järjestelmät eivät ole optimaalisia;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 62
8 kohta

8. arvioi, että yhteisön verotuksellisten toimien ei pitäisi rajoittua ainoastaan lupa- tai 
kiintiökauppajärjestelmiin, koska tiettyjen päästövähennystavoitteiden kannalta nämä 
järjestelmät eivät ole optimaalisia;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 63
8 kohta

8. arvioi, että yhteisön markkinoihin pohjautuvat ohjauskeinot eivät saa rajoittua 
päästöoikeuksien tai päästökiintiöiden vaihtojärjestelmiin ja että on suunniteltava 
muita mahdollisia järjestelmiä, kuten hiiliveron mahdollista käyttöönottoa
vastineeksi fossiilisia energialähteitä koskevien tukien vähentämiselle;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 64
8 kohta

8. arvioi, että yhteisön verotukselliset toimet eivät saa rajoittua lupa- tai 
kiintiökauppajärjestelmiin, koska tiettyjen päästövähennystavoitteiden kannalta nämä 
järjestelmät eivät ole optimaalisia, ja katsoo, että kansallisvaltioiden veroja koskevaa 
riippumattomuutta ei pitäisi loukata;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 65
8 a kohta (uusi)

8 a. korostaa, että ympäristöveroja ei saisi pitää ensisijaisesti keinona lisätä verotuloja 
vaan pikemminkin kohtuuhintaisena tapana vähentää haitallista saastumista ja 
ympäristön pilaantumista ja näin ollen tapana edistää yhteiskunnan hyvinvointia; 
korostaa, että verojen määräämistä saastuttamisen tapaisille kielteisille tekijöille 
pitäisi tasoittaa vähentämällä työn kaltaisten myönteisten tekijöiden verotusta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 66
9 kohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 67
9 a kohta (uusi)

9 a. kehottaa komissiota tekemän vertailevan tutkimuksen nykyisistä
markkinapohjaisista ohjauskeinoista niiden tehokkuuden arvioimiseksi ja 
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parhaiden käytäntöjen vaihdon kannustamiseksi jäsenvaltioiden välillä;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 68
10 kohta

10. kannattaa työn verotuksen keventämistä kansallisella tasolla, mutta korostaa, että 
tämä asia ei liity ainoastaan ympäristöverouudistukseen (poistetaan);

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 69
10 kohta

10. kannattaa saastuttamisen kaltaisten kielteisten tekijöiden verotusta ja työn kaltaisten 
myönteisten tekijöiden verotuksen vähentämistä koskevaa periaatetta; katsoo, että 
kyseinen lähestymistapa voisi olla osa yleistä verouudistusta, jolla pyritään 
palkansaajien, kuluttajien, yritysten, pääomatulojen ja rahoituspalvelujen 
tasapuolisempaan verotukseen ottaen huomioon ympäristöä ja yhteiskunnallista 
oikeudenmukaisuutta koskevat tavoitteet;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 70
10 kohta

10. kannattaa työn verotuksen keventämistä, mutta korostaa, että tämä asia ei liity 
ainoastaan ympäristöverouudistukseen; katsoo, että sen olisi oltava osa yleistä 
verouudistusta, jolla pyritään palkansaajien, kuluttajien, yritysten, pääomatulojen ja 
rahoituspalvelujen tasapuolisempaan verotukseen ottaen huomioon ympäristöä ja 
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta koskevat tavoitteet ja jolla ei heikennetä 
jäsenvaltioiden talousarvioita ja yhteiskunnallista tasetta;
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Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 71
10 kohta

10. kannattaa työn verotuksen keventämistä, mutta korostaa, että tämä asia ei liity 
ainoastaan ympäristöverouudistukseen; katsoo, että sen olisi oltava osa yleistä 
verouudistusta, jolla pyritään taloudellisten toimijoiden ja luonnollisten henkilöiden
tasapuolisempaan verotukseen ottaen huomioon ympäristöä ja yhteiskunnallista 
oikeudenmukaisuutta koskevat tavoitteet;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 72
11 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 73
11 kohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Daciana Octavia Sârbu

Tarkistus 74
11 kohta

11. arvioi, että hintojen nousulla pystytään vaikuttamaan tuotantoon ja kulutukseen ja 
kannustamaan käyttäjiä valitsemaan asianmukaiset liikennemuodot ympäristöä 
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koskevan laadun optimoimiseksi; korostaa kuitenkin, että tällaisen toimenpiteen 
vaikutus voi olla rajallinen tiettyjen sektoreiden ja tiettyjen kuluttajaluokkien
joustamattomuuden vuoksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 75
11 kohta

11. arvioi, että hintojen asteittaisella, jatkuvalla ja ennustettavalla nousulla pystytään 
vaikuttamaan tuotanto- ja kulutustottumuksiin sekä tapaan käyttää tiettyjä 
kuljetusmuotoja; korostaa kuitenkin, että tällaisen toimenpiteen vaikutus voi olla 
rajallinen tiettyjen sektoreiden joustamattomuuden vuoksi;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 76
11 kohta

11. arvioi, että hintojen nousulla pystytään vaikuttamaan tuotanto- ja kulutustottumuksiin 
sekä tapaan käyttää ekologisia kuljetusmuotoja; korostaa kuitenkin, että tällaisen 
toimenpiteen vaikutus voi olla rajallinen tiettyjen sektoreiden joustamattomuuden 
vuoksi;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 77
11 kohta

11. arvioi, että hintojen nousulla pystytään vaikuttamaan tuotanto- ja kulutustottumuksiin 
sekä tapaan käyttää tiettyjä kuljetusmuotoja; korostaa kuitenkin, että tällaisen 
toimenpiteen vaikutus voi olla rajallinen tiettyjen sektoreiden joustamattomuuden 
vuoksi ja että sitä on käytettävä vasta viimeisenä keinona ja kunkin jäsenvaltion 
ominaispiirteiden mukaisesti;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 78
11 a kohta (uusi)

11 a. arvioi, että ympäristöverotuksen on oltava erityisen avointa ja että sen tehokkuus 
edellyttää siitä saatavien tulojen osoittamista kannustimiin, joilla pyritään 
parantamaan taloudellisten toimijoiden ympäristömenettelyjä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 79
11 a kohta (uusi)

11 a. korostaa, että saastuttaja maksaa -periaatteen soveltamisella on rajansa muun 
muassa tiettyjen alojen joustamattomuuden vuoksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 80
12 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 81
12 kohta

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 82
12 kohta

12. katsoo, että hintojen nousuun johtavien markkinapohjaisten ohjauskeinojen 
käyttöönotto ei saa vähentää pienituloisten henkilöiden mahdollisuuksia tyydyttää 
perustarpeensa ja että heille on siksi taattava kohtuulliseen hintaan veden, sähkön, 
energian ja kuljetuksen käyttöön liittyvät vähimmäispalvelut;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Margrete Auken

Tarkistus 83
12 kohta

12. katsoo, että saastumista ja kielteisiä ympäristövaikutuksia koskevien
markkinapohjaisten ohjauskeinojen käyttöönoton on perustuttava 
ympäristötehokkuuteen, kun taas jakelun tasa-arvoisuus on varmistettava muilla 
toimenpiteillä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 84
12 kohta

12. katsoo, että hintojen nousuun johtavien markkinapohjaisten ohjauskeinojen 
käyttöönotto ei saa sulkea kyseisten markkinoiden ulkopuolelle ihmisiä, joiden palkka 
on mediaanipalkkaa pienempi (poistetaan);

Or. nl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 85
12 kohta

12. katsoo, että (poistetaan) markkinapohjaisten ohjauskeinojen käyttöönotto ei saa sulkea 
kyseisten markkinoiden ulkopuolelle pienyrityksiä eikä ihmisiä, joiden palkka on 
mediaanipalkkaa pienempi, ja että samanaikaisesti kyseisiä ihmisryhmiä varten on 
toteutettava korvaavia toimenpiteitä;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 86
12 kohta

12. katsoo, että hintojen nousuun johtavien markkinapohjaisten ohjauskeinojen 
käyttöönotto ei saa sulkea kyseisten markkinoiden ulkopuolelle taloudellisesti 
heikossa asemassa olevia ihmisiä (poistetaan) ja että samanaikaisesti kyseisiä 
ihmisryhmiä varten on toteutettava riittävän tasapainottavia korvaavia toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 87
12 kohta

12. katsoo, että hintojen nousuun johtavien markkinapohjaisten ohjauskeinojen 
käyttöönotto ei saa sulkea kyseisten markkinoiden ulkopuolelle ihmisiä, joiden palkka 
on mediaanipalkkaa pienempi, ja että samanaikaisesti kyseisiä ihmisryhmiä varten on 
toteutettava korvaavia toimenpiteitä; ehdottaa tässä yhteydessä, että myönnetään 
vähennyksiä esimerkiksi veden, sähkön ja lämmityksen peruskulutukselle ja 
rangaistaan tämän peruskulutuksen ylittävää kulutusta rajaamalla kulutusta
tehokkaalla ja yhteiskunnallisesti neutraalilla tavalla esimerkiksi niin, että 
ensimmäiset 40 m3 vettä vuodessa vapautettaisiin verosta ja seuraavia kuutiometrejä 
verotettaisiin ankarasti;

Or. da



AM\703130FI.doc 27/48 PE398.431v02-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 88
12 a kohta (uusi)

12 a. korostaa, että saastuttaja maksaa -periaatteeseen pohjautuvista veroista saadaan
merkittäviä taloudellisia varoja, mutta koska kullakin kerralla pidätetyt määrät ovat 
pieniä, niillä voidaan vain harvoin muuttaa käyttäytymistä;

Or. da

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 89
13 kohta

13. korostaa, että tuotteiden ja palvelujen koko elinkaaren ympäristökustannuksista ja 
sosiaalisista kustannuksista on saatava tarkkoja tietoja; kehottaa komissiota 
ehdottamaan menetelmää kyseisten kulujen arvioimiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 90
13 kohta

13. korostaa, että tuotteiden elinkaaren ja niiden kiertotapojen vaikutuksesta on saatava 
tarkkoja tietoja, jotta voitaisiin ensisijaisesti edistää mahdollisimman tehokkaita 
toimenpiteitä;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 91
13 a kohta (uusi)

13 a. pitää myönteisenä Euroopan komission, Euroopan parlamentin, OECD:n, 
Maailman luonnonsäätiön ja Rooman klubin järjestämää konferenssia, jonka 
aiheena oli ”BKT:n jälkeen”, sekä sen tärkeimpiä johtopäätöksiä; korostaa, että 
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BKT:n täydentäminen muilla indikaattoreilla on tärkeää, jotta hyvinvointia ja 
edistystä yhteiskunnassa, erityisesti taloudellisen kasvun vaikutuksia ilmakehään ja 
ekosysteemeihin voitaisiin arvioida tasapainoisemmalla tavalla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 92
13 a kohta (uusi)

13 a. katsoo, että jätteiden kaatopaikkavero on tarkoitettu varojen keräämiseen, jätteiden 
vähentämisen edistämiseen sekä siirtymiseen luonnontuotteisiin ja biologisesti 
hajoaviin tuotteisiin, kuten kompostoitaviin pakkauksiin;

Or. da

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 93
13 a kohta (uusi)

13 a. korostaa, että on välttämätöntä, että jäsenvaltiot valvovat, keräävät ja julkaisevat 
säännöllisesti tietoja, jotka liittyvät koko tuotanto- ja jakeluprosessin, 
kulutustapojen ja jätteidenkäsittelyn ympäristövaikutuksiin;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 94
13 a kohta (uusi)

13 a. katsoo, että markkinapohjaisilla ohjauskeinoilla voidaan edistää tutkimusta ja 
ympäristöinnovointia, koska verottamalla tuotteita ja palveluja, joissa ei noudateta 
ympäristönormeja tai ekologisten normien käyttöä, tuottajia kannustetaan 
investoimaan energiatehokkaampia tuotteita ja palveluja koskevaan tutkimukseen;

Or. el
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Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 95
13 a kohta (uusi)

13 a. katsoo, että taloudellisten prosessien ja menettelyjen asianmukaista mukauttamista 
kestävään kehitykseen voidaan tietyissä tapauksissa edistää tehokkaammin 
paikallistasolla ja katsoo siksi, että markkinavälineiden yhteisön kehyksellä on 
kannustettava paikallista täytäntöönpanoa, joka on mukautettu paikallisiin 
olosuhteisiin;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 96
14 kohta

14. korostaa, että hiilidioksidipäästöjen kiintiökauppajärjestelmää on tarkistettava 
välittömästi, jotta voidaan käsitellä tehokkaasti koeajalla huomattuja puutteita; 
korostaa, että saastuttaja maksaa -periaatteen voimakas tukeminen EU:n kestävän 
kehityksen strategiassa tarkoittaa, että EU:n päästökauppajärjestelmän on 
perustuttava päästölupien täysimääräiseen kauppaan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 97
14 kohta

14. panee pahoitellen merkille hiilidioksidipäästöjen kiintiökauppajärjestelmää koskevan 
lainsäädännön tarkistamisessa ilmoitetun viiveen (poistetaan);

Or. nl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens Holm

Tarkistus 98
14 kohta

14. panee pahoitellen merkille EU:n kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmää
koskevan lainsäädännön tarkistamisessa ilmoitetun viiveen; katsoo, että tarkistettaessa 
lainsäädäntöä ilmaiseksi jaettujen hiilidioksidipäästökiintiöiden osuutta on 
vähennettävä merkittävästi ja että kokonaisylärajan on oltava yhdenmukainen EU:n 
vuoden 2020 vähentämistavoitteena olevan 30 prosentin kanssa ja että puhtaan 
kehityksen mekanismin / yhteistoimeenpanon hankeluottojen käytölle on asetettava 
tehokkaat määrälliset ja laadulliset rajat;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 99
14 kohta

14. panee pahoitellen merkille hiilidioksidipäästöjen kiintiökauppajärjestelmää koskevan 
lainsäädännön tarkistamisessa ilmoitetun viiveen; katsoo, että tarkistettaessa 
lainsäädäntöä on valvottava, että yritykset eivät siirrä hintaan ilmaiseksi jaettujen 
hiilidioksidipäästökiintiöiden osuutta (poistetaan);

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 100
14 kohta

14. panee pahoitellen merkille hiilidioksidipäästöjen kiintiökauppajärjestelmää koskevan 
lainsäädännön tarkistamisessa ilmoitetun viiveen; katsoo, että tarkistettaessa 
lainsäädäntöä ilmaiseksi jaettujen hiilidioksidipäästökiintiöiden osuutta on 
vähennettävä merkittävästi suurten sähköntuottajien osalta kohtuuttomien 
odottamattomien voittojen vähentämiseksi;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 101
14 a kohta (uusi)

14 a. katsoo, että markkinapohjaisten ohjauskeinojen lisääntynyt käyttö kuljetusalalla on 
erityisen tärkeää kaikkien kuljetusmuotojen ympäristökustannusten ja sosiaalisten
kustannusten täysimääräiseksi sisällyttämiseksi hintoihin; katsoo erityisesti, että 
vähäinen sisällyttäminen tieliikenteessä vaikuttaa haitallisesti muiden 
liikennemuotojen, esimerkiksi raideliikenteen kilpailukykyyn ja tehokkaampien ja 
puhtaampien tekniikoiden edistämiseen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 102
14 a kohta (uusi)

14 a. kehottaa neuvostoa hyväksymään mahdollisimman pian mahdollisen ehdotuksen 
direktiiviksi, joka koskee henkilöautojen verotusta, ja säilyttämään ympäristöä 
koskevat säännökset;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens Holm

Tarkistus 103
14 b kohta (uusi)

14 b. pitää myönteisenä komission ehdotusta lentotoiminnan sisällyttämisestä EU:n 
päästökauppajärjestelmään, mutta katsoo, että rinnakkaiset ja täydentävät 
toimenpiteet, kuten kerosiinivero ja typen oksidin päästöjä koskevat maksut ovat 
tarpeen ilmastonmuutoksen vaikutusten käsittelemiseksi kyseisellä alalla;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 104
16 kohta

16. arvioi, että energiatuotteiden ja raskaiden hyötyajoneuvojen verotusta (eurovinjetti) 
koskevaa yhteisön lainsäädäntöä olisi tarkistettava samanaikaisesti ja pian, jotta 
vältyttäisiin samaan tavoitteeseen tähtäävien toimenpiteiden päällekkäisyydeltä ja 
jotta ympäristöverotusta voitaisiin muokata nopeasti eri taloussektoreiden toimintaan 
vaikuttamiseksi erityisesti ulkoisten kustannusten sisällyttämisellä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 105
16 kohta

16. arvioi, että energiatuotteiden ja raskaiden hyötyajoneuvojen verotusta (eurovinjetti) 
koskevaa yhteisön lainsäädäntöä olisi tarkistettava samanaikaisesti, jotta 
ympäristöverotuksella voitaisiin vaikuttaa nopeasti eri taloussektoreiden toimintaan 
ympäristön hyväksi;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 106
17 kohta

17. katsoo, että eurovinjettidirektiivin soveltamisesta olisi tehtävä pakollista kaikissa 
jäsenvaltioissa ja että sitä olisi muokattava ulkoisten kulujen sisällyttämiseksi 
infrastruktuurien, erityisesti tieliikenteen hinnoittelun avulla; katsoo, että direktiivi 
olisi ulotettava koskemaan koko tieverkkoa, jotta vältettäisiin se, että kuljetuksissa 
siirrytään käyttämään eurovinjettidirektiivin soveltamisalan ulkopuolisia reittejä;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 107
18 kohta

18. arvioi, että tarkistettaessa energiatuotteiden verotukseen liittyvää lainsäädäntöä 
teollisuuteen tai kauppaan liittyvien kuljetusten vähimmäisveroastetta olisi 
korotettava; tukee verotuksen eriyttämistä energia- ja ympäristötekijän mukaan 
hiilidioksidipäästöjen tason perusteella (poistetaan);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 108
18 kohta

18. arvioi, että tarkistettaessa energiatuotteiden verotukseen liittyvää lainsäädäntöä 
teollisuuteen tai kauppaan liittyvien kuljetusten vähimmäisveroastetta olisi 
korotettava; tukee verotuksen eriyttämistä energia- ja ympäristötekijän mukaan 
hiilidioksidipäästöjen tason ja muiden ympäristövaikutusten ja ympäristöön liittyvien 
seurausten perusteella; korostaa, että jäsenvaltioiden välisten vääristymien 
välttämiseksi olisi hyväksyttävä asteiden vaihteluväli, jossa oleva vähimmäistaso on
korkea;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 109
18 kohta

18. arvioi, että tarkistettaessa energiatuotteiden verotukseen liittyvää lainsäädäntöä 
teollisuuteen tai kauppaan liittyvien kuljetusten vähimmäisveroastetta olisi 
korotettava; tukee verotuksen eriyttämistä energia- ja ympäristötekijän mukaan 
hiilidioksidipäästöjen tason perusteella; korostaa, että jäsenvaltioiden välisten 
vääristymien välttämiseksi olisi hyväksyttävä asteiden vaihteluväli (poistetaan);

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus110
19 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola

Tarkistus 111
19 kohta

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita arvioimaan poikkeuksia ja vapautuksia, joita 
energiatuotteiden verotusta koskevaan direktiiviin on sisältynyt, ja harkitsemaan, 
mitkä energiamuodot vapautetaan tulevaisuudessa verosta noudattaen direktiivin 
soveltamisalaa ja henkeä ja välttäen muiden vero- tai kauppajärjestelmien 
soveltamisesta johtuvia kaksinkertaisia taakkoja toimijoille;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 112
19 kohta

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lakkauttamaan poikkeukset ja vapautukset, joita 
energiatuotteiden verotusta koskevaan direktiiviin on sisältynyt, ja varmistamaan, että 
tulevaisuudessa mitään energiamuotoa ei vapauteta verosta, ellei kyse ole 
ympäristönsuojelusta;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens Holm

Tarkistus 113
19 kohta

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lakkauttamaan poikkeukset ja vapautukset, joita 
energiatuotteidenverotusta koskevaan direktiiviin on sisältynyt, ja varmistamaan, että 
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tulevaisuudessa mitään fossiilista energianlähdettä ei vapauteta verosta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 114
19 a kohta (uusi)

19 a. kehottaa komissiota tekemään lainsäädäntöehdotuksia muun taloudellisen 
toiminnan kuin liikenteen (esimerkiksi vedenkäytön, hyödykkeiden ja pakkausten 
tuotannon, maatalouden ja kalastuksen) ulkoisten kulujen sisällyttämiseksi;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 115
20 kohta

20. (poistetaan) kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan kannustavia rakennusalan
toimintalinjoja, joiden avulla edistetään energiakysynnän ja hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistä; korostaa, että on tärkeää tukea ekologisen rakentamisen ja ekoenergian 
kehittämistä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 116
20 kohta

20. katsoo, että kiinteistösektorin energiataloutta koskevat tulevaisuudennäkymät ovat 
hyvät, ja kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan kannustavia toimintalinjoja, joiden 
avulla pyritään energiakysynnän ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteeseen; 
korostaa, että on tärkeää tukea ekologisen rakentamisen ja uusiutuvien
energiamuotojen kehittämistä;

Or. pl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 117
21 kohta

21. ehdottaa, että (poistetaan) asuntotuotannon ja kaupunkiliikenteen hiilitasoa 
koskevalla alalla toteutettavaan energiatehokkuuden parantamiseen kohdennettavan 
rahoituksen olisi oltava tukikelpoista Kioton pöytäkirjan mekanismeihin perustuvien 
mallien mukaisesti ja että siitä voitaisiin osoittaa taloudellisia kannusteita;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 118
21 kohta

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 119
22 kohta

22. katsoo, että ympäristöä vahingoittavia tukia koskeva uudistus ei saa rajoittua 
YMP:hen; katsoo, että kuljetusalalla, erityisesti tieliikenteessä, tarvitaan pikaisia ja 
määrätietoisia toimia; kehottaa komissiota ehdottamaan pikaisesti 
etenemissuunnitelmaa ympäristöä vahingoittavien tukien asteittaiselle mutta 
nopealle lakkauttamiselle kestävän kehityksen strategian uudelleentarkastelua
koskevan Eurooppa-neuvoston päätöksen mukaisesti;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner

Tarkistus 120
22 kohta

22. katsoo, että (poistetaan) tukia koskeva uudistus ei saa rajoittua YMP:hen, koska 
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muidenkin alojen tuet vaikuttavat ympäristöön;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 121
23 kohta

23. odottaa, että tarkistaessaan ympäristönsuojelun valtiontukia koskevia yhteisön 
suuntaviivoja komissio ottaa asianmukaisesti huomioon tarpeen vaikuttaa tuotanto-, 
liikenne-, kuljetus- ja kulutusmuotoihin ja vähentää jätteiden määrää;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 122
23 a kohta (uusi)

23 a. korostaa, että yhteisön vesipolitiikan puitteista annettua direktiiviä1 voidaan käyttää 
mallina ympäristöä koskevien markkinapohjaisten ohjauskeinojen määrittelyssä; 
pitää myönteisenä komission kertomusta kyseisen direktiivin täytäntöönpanosta,
mutta pahoittelee kertomuksen tapaan virheitä tiettyjen määrittelyjen saattamisessa 
osaksi kansallista lainsäädäntöä ja kyseisen lainsäädännön puutteellista 
täytäntöönpanoa; kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita tehostamaan ponnistelujaan 
puitedirektiivin asianmukaiseksi täytäntöönpanoksi ja erityisesti sen 
varmistamiseksi, että kaikesta vedenkulutuksesta tehdään taloudellinen arvio, joka 
sisältää varojen käyttökustannukset ja ympäristöön liittyvät kustannukset, jotta 
näiden kriteerien avulla voidaan muun muassa hinnoitella vesi varojen 
käyttökustannusten ja ympäristöön liittyvien kustannusten kattamiseksi;

Or. fr

                                               
1 Direktiivi 2000/60/EY.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 123
23 b kohta (uusi)

23 b. muistuttaa jätteitä koskevista yhteisön säännöksistä, mutta pitää valitettavana, että 
niitä ei ole käytetty ratkaisemaan jätteen määrää koskevaa ongelmaa Euroopan 
unionissa; kehottaa Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita harkitsemaan 
lainsäädäntökehystä jäteverotuksen alalla jätteiden tuottamisen ehkäisemiseksi ja 
Euroopan unionissa tuotettujen jätteiden määrän vähentämiseksi keskipitkällä 
aikavälillä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 124
23 c kohta (uusi)

23 c. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön vero- tai 
lupamaksujärjestelmän, jolla pyritään vähentämään torjunta-aineiden käyttöä 
ja edistämään vähemmän myrkyllisten ja ympäristölle ja terveydelle 
vaarattomampien torjunta-aineiden käyttöä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 125
24 kohta

24. arvioi, että ekologisten tuotteiden arvonlisäveron alentamista on säänneltävä tiukasti, 
jotta siitä koituisi todella hyötyä kuluttajille, ja siihen olisi liitettävä täydentäviä 
välineitä, kuten ekomerkinnät, jotta voidaan ottaa käyttöön järjestelmä, jolla 
tuotteiden vertailu kävisi helposti;

Or. pl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 126
24 a kohta (uusi)

24 a. korostaa, että ympäristön kannalta vastuullisen käytöksen edistämiseen 
tarkoitettujen tukien tai avustusten taloudellinen merkitys kehittyy yhdessä 
ympäristöystävällisten menetelmien yleistymisen kanssa, ja katsoo, että erityisesti 
elämänlaatua parantavien palvelujen rahoittamista ei enää voida oikeuttaa, mikäli 
ympäristön kannalta vastuullisen käytöksen ja elämänlaatua parantavien palvelujen 
välille syntyy keinotekoinen ristiriita, toisin kuin pelkästään saastuttaja maksaa
-periaatetta sovellettaessa; panee merkille, että saastuttaja maksaa -periaatteen 
avulla voidaan investoida saatuja varoja kohdennetusti muutoksiin, joilla pyritään 
ottamaan käyttöön puhtaampia tuotantomuotoja ja tuotteita;

Or. da

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 127
24 b kohta (uusi)

24 b. katsoo, että maatalousalalla olisi asianmukaista soveltaa yhteisön vähimmäisveroa 
ja rangaista torjunta-aineiden käyttöä, typen valuntaa ja maaperän hiilipitoisuuden 
laskua ja että kyseisestä verosta saaduilla varoilla voitaisiin merkittävästi edistää 
torjunta-aineetonta viljelyä, vähentää asteittain typen ja hiilen valuntaa ja suosia 
siirtymistä ympäristöystävälliseen viljelytapaan;

Or. da

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 128
24 c kohta (uusi)

24 c. ehdottaa, että esimerkiksi PVC-muovin käytöstä kannetun teollisuusveron tuotto 
käytettäisiin ympäristöystävällisten materiaalien, kuten polypropyleenin tai 
polyetyneelin edistämiseen; panee merkille, että kemikaaleista kannetuista veroista 
voidaan myös osoittaa varoja kemikaalittomien tuotteiden, erityisesti maalien, 
pesuaineiden, kosmeettisten tuotteiden ja ympäristöystävällisten tekstiilien 
käyttöönoton edistämiseksi; katsoo lisäksi, että on mainittava hiilipitoisuuden 
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vähentämistä koskeva vero, joka voitaisiin yhdistää typen valuntaa koskevaan 
veroon;

Or. da

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 129
25 kohta

25. ei kannata lupien myyntijärjestelmän käyttöönottoa biologisen monimuotoisuuden 
alalla (poistetaan);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 130
25 kohta

25. tunnustaa vaikeudet sellaisten markkinapohjaisten ohjauskeinojen käyttöönotossa, 
jotka koskevat biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen säilyttämiseen 
tai lisäämiseen pyrkiviä ponnisteluja ja paikallisia ympäristöongelmia; kehottaa 
komissiota määrittelemään parhaat käytännöt näillä aloilla ja edistämään niitä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 131
25 kohta

25. kannattaa mahdollisuutta ottaa käyttöön lupien myyntijärjestelmiä typen oksidien 
(NOx) ja rikkidioksidin (SO2) kohdalla, mikäli kyseisillä järjestelmillä voidaan päästä
mahdollisimman kannattavasti ympäristöalalla asetettuihin tavoitteisiin;

Or. nl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 132
25 kohta

25. katsoo, että jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus käyttää oikeuksien 
myyntijärjestelmää typen oksidien (NOx) ja rikkidioksidin (SO2) kohdalla; korostaa, 
että alueilla, joilla ympäristöä voidaan käyttää rajatusti, myynnin kaltaiset 
taloudelliset välineet ovat merkittävä täydentävä väline ympäristön alalla asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi mahdollisimman kannattavalla tavalla;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 133
25 kohta

25. pitää myönteisenä komission osoittamaa halua laajentaa erilaisia
markkinapohjaisia ohjauskeinoja (lupamaksuja, tukia ja neuvoteltavia lupia) 
luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ja ilmansaasteiden torjumiseksi; panee 
tässä yhteydessä kiinnostuneena merkille typen oksidien ja rikkidioksidien 
päästökiintiöiden myyntijärjestelmät, joita on pantu täytäntöön tietyissä 
jäsenvaltioissa niistä johtuvien ilmansaasteiden aiheuttamien ongelmien 
korjaamiseksi;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 134
25 kohta

25. ei kannata lupien myyntijärjestelmän käyttöönottoa biologisen monimuotoisuuden 
alalla; kehottaa komissiota jatkamaan biologisen monimuotoisuuden häviämisestä 
johtuvien kulujen arvioinnin ja markkinavälineiden mahdollisen käytön tarkastelua 
ja tunnustamaan ehdottomasti, että monimuotoisuuden säilyttäminen tai 
parantaminen yhdellä alueella voi johtaa sen häviämiseen toisella alueella 
paikallisten vaikutusten takia; korostaa, että typen oksidien ja rikkidioksidin 
päästökiintiöiden myyntijärjestelmien kaikessa käyttöönotossa on otettava 
huomioon päästöjä koskevat paikalliset olosuhteet ja että ne on rajattava tarkasti 
määritellyille maantieteellisille alueille;
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Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 135
25 kohta

25. kannattaa lupien myyntijärjestelmän käyttöönottoa biologisen monimuotoisuuden 
alalla ja typen oksidien (NOx) ja rikkidioksidin (SO2) kohdalla heti kun tieteellisesti 
asianmukaisia laskentamalleja on saatavilla;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 136
25 a kohta (uusi)

25 a. vaatii komissiota antamaan ennen vuotta 2009 meriliikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevan lainsäädäntöehdotuksen, koska 
yhteisön lainsäädäntö ja kansainvälinen lainsäädäntö eivät kata meriliikennettä 
tällä alalla; ilmaisee tukensa lainsäädäntöprosessille, jossa ilmailuala liitetään 
yhteisön päästökauppajärjestelmään;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 137
26 kohta

26. pyytää komissiota sisällyttämään aloitteisiinsa sen, että jäsenvaltiot pitävät kiinni 
nykyisistä mekanismeistaan uusiutuvien energialähteiden kehittämiseksi; katsoo, että
ennen taloudellisten kannustimien myöntämistä biopolttoaineille asiaa on vielä 
arvioitava lisää, jotta voidaan määritellä, tuotetaanko niitä ympäristön kannalta 
kestävällä tavalla;

Or. el
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 138
26 kohta

26. pyytää komissiota sisällyttämään aloitteisiinsa sen, että jäsenvaltiot pitävät kiinni 
nykyisistä mekanismeistaan uusiutuvien energialähteiden kehittämiseksi; katsoo, että 
asiaa on vielä arvioitava lisää, etenkin mitä tulee biopolttoaineiden elinkaareen, ja 
korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää määritellä säännöt uusiutuvien 
polttoaineiden ja energialähteiden alalla;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 139
26 kohta

26. pyytää komissiota sisällyttämään aloitteisiinsa sen, että jäsenvaltiot pitävät kiinni 
nykyisistä mekanismeistaan uusiutuvien energialähteiden kehittämiseksi; katsoo, että 
asiaa on vielä arvioitava lisää, etenkin mitä tulee biopolttoaineiden tuotantoon ja 
käyttöön;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 140
26 kohta

26. pyytää komissiota sisällyttämään aloitteisiinsa sen, että jäsenvaltiot pitävät kiinni 
nykyisistä mekanismeistaan uusiutuvien energialähteiden kehittämiseksi; korostaa, 
että asiaa on vielä arvioitava lisää, etenkin mitä tulee biopolttoaineiden elinkaareen;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 141
26 a kohta (uusi)

26 a. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä hyväksyneet toimenpiteitä, joilla 
kielletään yksittäispakatut tuotteet ja tuotteiden liiallinen pakkaaminen, 
hyväksymään ne;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 142
26 a kohta (uusi)

26 a. pitää myönteisenä keskittymistä markkinapohjaisiin ohjauskeinoihin 
vesipuitedirektiivin1 täytäntöönpanossa ja katsoo, että on erittäin tärkeää sisällyttää 
pohjaveden oton, vedenlaadun huononemisen ja vedenkäytön kulut veden hintaan; 
kehottaa komissiota tutkimaan vesipuitedirektiivin yleisen täytäntöönpanostrategian
ja jokialtaiden kehittämisen toteuttamista jäsenvaltioissa parhaiden käytäntöjen 
selvittämiseksi ja vaihtamiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 143
26 a kohta (uusi)

26 a. katsoo, että markkinapohjaisilla ohjauskeinoilla voidaan edistää luonnonvarojen 
parempaa suojelua esimerkiksi kannustamalla vesivarojen tehokkaampaa käyttöä 
sosiaalisesti oikeudenmukaisen ja rationaalisen hinnoittelupolitiikan avulla;

Or. el

                                               
1 23. lokakuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY yhteisön 
vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 144
26 b kohta (uusi)

26 b. korostaa, että markkinapohjaisia ohjauskeinoja on suunniteltava niin, että ne eivät 
vaikuta haitallisesti teollisuuden kansainväliseen kilpailukykyyn esimerkiksi 
energiavaltaisessa teollisuudessa, jotta voidaan välttää tuonnista johtuvat tappiot 
(vuodot) sekä tuotannon ja siten myös ympäristövaikutusten uudelleensijoittaminen 
Euroopan unionin ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 145
26 a kohta (uusi)

26 a. panee merkille, että fossiilisista polttoaineista peräisin olevia hiilidioksidipäästöjä 
koskevasta vähimmäisverosta saatavia varoja voidaan sijoittaa muun muassa 
uusiutuvien energiamuotojen ja energiatalouksien käyttöönottoon, julkisiin 
liikennevälineisiin jne., ja katsoo, että kyseisestä verosta saatavat varat on 
investoitava uusiutuviin energialähteisiin, kuten aurinko-, tuuli- ja 
vuorovesivoimaan; huomauttaa myös, että kuljetusalalla käytettävään 
polttoaineeseen, öljyyn ja biopolttoaineeseen sovellettavasta vastaavasta verosta 
saatuja varoja voitaisiin käyttää kuljetusalan uudistamiseen;

Or. da

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 146
26 b kohta (uusi)

26 b. ehdottaa polttomoottoreista peräisin olevia hiilidioksidipäästöjä koskevaa veroa, 
jonka avulla voitaisiin merkittävästi rahoittaa sekä kuljetusalan sähköistämistä että 
innovaatioita, esittely-yksikköjä ja tarvittavien infrastruktuurien käyttöönottoa; 
panee merkille, että tähän toimenpiteeseen voitaisiin liittää edullisesti rajoituksia, 
kuten yksinomainen sähköajoneuvoliikenne kaupunkien keskustoissa ja 
velvollisuus käyttää sähkömoottoreita ja sähköisiä maatalouslaitteita vihannesten 
viljelyssä ja sadonkorjuussa; arvioi, että kyseisellä toimenpiteellä on konkreettisia 
vaikutuksia hiukkaspäästöistä johtuvaan saastumiseen; panee merkille, että 
Tanskan alueet julkaisivat juuri asiakirjan, jossa ilmoitettiin vuosittain tapahtuvista 
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4 000 kuolemasta, jotka johtuvat savusumusta (3 500) tai melun aiheuttamasta 
stressistä (noin 500), ja katsoo, että tätä lukua on verrattava tieonnettomuuksiin, 
joilla on Tanskassa alle 400 uhria vuosittain, mutta jotka saavat enemmän 
huomiota kuin savusumun aiheuttama ongelma;

Or. da

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 147
26 c kohta (uusi)

26 c. kehottaa komissiota tekemään toteutettavuustutkimuksen sellaisen 
”hiilidioksidikortin” käyttöönotosta henkilöille ja pienille ja keskisuurille yrityksille, 
johon merkittäisiin energiankulutus ja tuotetun kasvihuonekaasun määrä;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 148
27 kohta

27. kannattaa rajamukautusvälineen käyttöönottoa hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistavoitteiden saavuttamiseksi ja unionin taloudellisen kilpailukyvyn 
turvaamiseksi; kehottaa komissiota tukeutumaan tietyissä jäsenvaltioissa tehtyihin 
tutkimuksiin selvittääkseen, mitä tämän välineen käyttöönotosta seuraisi (poistetaan);

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 149
27 kohta

27. kannattaa rajamukautusvälineen käyttöönoton tarkastelemista hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistavoitteiden saavuttamiseksi ja unionin taloudellisen kilpailukyvyn 
turvaamiseksi; kehottaa komissiota tukeutumaan tietyissä jäsenvaltioissa tehtyihin 
tutkimuksiin selvittääkseen, mitä tämän välineen mahdollisesta käyttöönotosta 
seuraisi; korostaa kuitenkin, että rajamukautustoimenpiteet olisi pantava täytäntöön 
vain, jos tai kun kansainvälisen tason ponnistelut pakollisia 
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hiilidioksidivähennyksiä koskevan sopimuksen tekemiseksi epäonnistuvat;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 150
27 kohta

27. kannattaa toteutettavuustutkimuksen tekemistä rajamukautuksen käyttöönotosta
välineenä, jolla tuonti sisällytetään päästökauppajärjestelmään ja jolla tuettaisiin
hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamista ja unionin taloudellisen 
kilpailukyvyn turvaamista; kehottaa komissiota tukeutumaan tietyissä jäsenvaltioissa 
tehtyihin tutkimuksiin selvittääkseen, mitä tämän välineen käyttöönotosta seuraisi, ja 
valmistellakseen tarvittaessa lainsäädäntöehdotusta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 151
27 kohta

27. kannattaa rajamukautusvälineen käyttöönottoa, jotta voidaan erityisesti välttää 
mahdolliset ”hiilivuodot”, jotka voisivat romuttaa hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisvelvoitteen, ja jotta voidaan turvata unionin taloudellinen kilpailukyky; 
kehottaa komissiota tukeutumaan tietyissä jäsenvaltioissa tehtyihin tutkimuksiin 
selvittääkseen, mitä tämän välineen käyttöönotosta seuraisi, ja valmistellakseen 
lainsäädäntöehdotusta;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 152
27 kohta

27. kannattaa rajamukautusvälineen käyttöönottoa hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistavoitteiden saavuttamiseksi ja unionin taloudellisen kilpailukyvyn 
turvaamiseksi; kehottaa komissiota tukeutumaan tietyissä jäsenvaltioissa tehtyihin 
Euroopan parlamentille välitettäviin tutkimuksiin selvittääkseen, mitä tämän välineen 
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käyttöönotosta seuraisi, ja valmistellakseen lainsäädäntöehdotusta;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 153
27 a kohta (uusi)

27 a. kehottaa komissiota määrittämään mekanismit ja ympäristöä kunnioittavan 
kauppapolitiikan Maailman kauppajärjestön sopimuksen mukaisesti, jotta voidaan 
käsitellä niihin kolmansiin maihin liittyviä ongelmia, joihin Kioton pöytäkirjaa ei 
sovelleta, ja jotta voitaisiin varmistaa, että Kioton pöytäkirjan tulevissa versioissa 
ennakoidaan yksiselitteisemmin tällaiset mahdollisuudet; katsoo, että kaupallisia 
toimenpiteitä pitäisi mukauttaa vain, jos vaihtoehtoisilla toimenpiteillä ei voida 
saavuttaa ympäristön alalla asetettuja tavoitteita; katsoo, että sen jälkeen, kun 
kaupallisia toimenpiteitä on mukautettu, niihin ei enää pidä soveltaa mitään 
rajoituksia, lukuun ottamatta tavoitteen saavuttamisessa tarvittavia rajoituksia, ja 
että ne eivät saa johtaa mielivaltaiseen tai epäasianmukaiseen syrjintään;

Or. nl
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