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P5_TA(2002)0439 

Eurooppalaisen ilmastonmuutosohjelman toteuttaminen 

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta eurooppalaisen 
ilmastonmuutosohjelman ensimmäisen vaiheen toteuttamisesta (KOM(2001) 580 – 
C5-0164/2002 – 2002/2072(COS)) 
 
Euroopan parlamentti, joka 
 
– ottaa huomioon komission tiedonannon (KOM(2001) 580 – C5-0164/2002), 
 
– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 2 ja 6 artiklan, jonka mukaan 

ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset on sisällytettävä yhteisön politiikan ja 
toiminnan määrittelyyn ja toteuttamiseen, erityisesti taloudellisen toiminnan kestävän 
kehityksen edistämiseksi, 

 
– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 174 artiklan 3 kohdan, 
 
– ottaa huomioon joulukuussa 1997 allekirjoitetun ilmastomuutosta koskevan 

Yhdistyneiden kansakuntien puiteohjelmaan (UNFCCC) sisältyvän Kioton pöytäkirjan, 
 
– ottaa huomioon, että EY ratifioi Kioton pöytäkirjan 4. maaliskuuta 2002, 
 
– ottaa huomioon ympäristön kuudennen puiteohjelman1 
 
– ottaa huomioon Göteborgissa 15. ja 16. kesäkuuta 2001 kokoontuneen Eurooppa-

neuvoston päätelmät, 
 
– ottaa huomioon kuudennen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn 

puiteohjelman2 
 
– ottaa huomioon komission tiedonannon: "EU:n politiikka ja toimenpiteet 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi: kohti eurooppalaista 
ilmastonmuutosohjelmaa" (ECCP) (KOM(2000) 88), 

 
– ottaa huomioon työjärjestyksen 47 artiklan 1 kohdan, 
 
– ottaa huomioon ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan 

mietinnön ja teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon 
(A5-0237/2002), 

 
A. ottaa huomioon, että Euroopan kasvihuonekaasupäästöt ovat korkeat; vähentyminen 

1990-luvun aikana johtuu suurelta osin muutamissa jäsenvaltioissa toteutuneesta 
kertaluontoisesta kehityksestä; jäsenvaltioiden ja komission ennusteen mukaan nykyiset 
politiikat ja toimenpiteet eivät ole riittäviä, jotta niiden avulla voitaisiin saavuttaa 

                                                 
1 EYVL L 242, 10.9.2002, s. 1. 
2 EYVL L 232, 29.8.2002, s. 1. 
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kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjen vähentäminen EU:ssa niiden tavoitteiden 
puitteissa, joihin EU on Kioton pöytäkirjan mukaisesti sitoutunut, 

 
B. ottaa huomioon, että yhteisön tasoiset yhteiset ja yhteensovitetut toimenpiteet 

täydentävät tärkeällä tavalla kansallisia strategioita, joihin jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 
voidakseen täyttää Kioton pöytäkirjan mukaiset sitoumuksensa sen sopimuksen mukaan, 
joka koskee päästöjen vähentämisen jakautumista, ja voidakseen edistää päästöjen 
vähentämistä kansantaloudellisesti tehokkaalla tavalla,  

 
1. pitää myönteisenä komission tiedonantoa, koska eurooppalaisen 

ilmastonmuutosohjelman edistäminen on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että EU 
pystyy täyttämään Kioton pöytäkirjan vaatimukset; 

 
2. pitää myönteisenä, että komissio ilmoittaa noudattavansa valtioiden ja hallitusten 

päämiesten Göteborgin Eurooppa-neuvostossa hyväksymää kantaa, ja ilmoittaa, että 
tavoitteena oleva kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen 8 prosentilla vuoden 1990 
tasosta on pikemminkin vähimmäis- kuin enimmäisvaatimus; 

 
3. pahoittelee, että komissio ei ole riittävällä tavalla perustellut sitä, miksi tiedonannossa 

käsitellään ainoastaan 12 toimenpidettä, vaikka mahdollisia EU:n tasolla toteutettavia 
toimenpiteitä on yksilöity yhteensä 42 ja nämä 12 toimenpidettä eivät missään 
tapauksessa riitä tavoitteen eli 8 prosentin vähennyksen saavuttamiseen; 

 
4. katsoo, että eurooppalaisella ilmastonmuutosohjelmalla on tärkeä ympäristö- ja 

teollisuuspoliittinen merkitys, ja painottaa, että yksittäisillä jäsenvaltioilla on EU:n 
tasolla toteutettaviksi ehdotetuista toimista huolimatta vastuu ilmastonsuojelua 
koskevien tavoitteiden saavuttamisesta ja että jäsenvaltioiden liikkumavara on siksi 
edelleen säilytettävä; katsoo, että kunkin jäsenvaltion on pitäydyttävä sovitun 
vastuunjaon mukaisiin kiintiöihin; 

 
5. kehottaa komissiota laatimaan Kioton pöytäkirjan ensimmäisen soveltamisvaiheen 

jälkeistä aikaa varten suunnitelman, joka sisältää tehokkaampia tutkimus- ja 
kehittämistoimia siten, että painopiste on energia-alalla ja puhtaammissa prosesseissa, 
jotka on otettava käyttöön päästöjen vähentämiseksi sekä Euroopan että koko maailman 
tasolla; 

 
6. katsoo, että Kioton pöytäkirjan mukaisesti on ensin ryhdyttävä toteuttamaan 

kustannustehokkaimpia toimia; 
 
7. pitää valitettavana, että maatalouspolitiikassa toteutettavia toimia ei ole sisällytetty tähän 

ilmastonmuutosohjelman ensimmäiseen vaiheeseen, ja korostaa, että 
kasvihuoneproblematiikka on sisällytettävä meneillään olevaan EU:n yhteisen 
maatalouspolitiikan arviointiin erityisesti metaanin ja typpioksiduulin osalta; 

 
8. pahoittelee, että vaikka komissio on esittänyt hyvin kunnianhimoisen ehdotuksen 

tiettyjen teollisuudenalojen ja energiantuotannon kasvihuonekaasujen päästökaupasta, 
tämä suhteellisen kunnianhimoinen ehdotus ei kuitenkaan muodosta kattavaa strategiaa 
erityisesti liikenteelle ja yksityisille kotitalouksille, vaikka juuri näillä aloilla olisi 
tarvetta pikaisille toimille; 
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9. korostaa, että ilmastopolitiikka on maailmanlaajuista politiikkaa ja huomauttaa olevan 
välttämätöntä, että muiden kansainvälisten kumppanien lisäksi siihen sisällytetään myös 
kehitysmaat, ehdokasvaltiot ja Venäjä; on huolissaan siitä, että komissio näyttää 
harkitsevan hiilinieluja edistäviä toimia, vaikka asianmukaisena tavoitteena voi olla vain 
päästöjen vähentäminen; 

 
Monia aloja koskevat kysymykset 
 
10. kehottaa komissiota vaikuttamaan aktiivisemmin jäsenvaltioihin siten, että ne panevat 

täytäntöön ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 
annetun direktiivin 96/61/EY1 (IPPC-direktiivin) ja myös noudattavat sitä sekä 
kehittävät kansallisia strategioita, joilla ne vastaavat energiatehokkuutta koskeviin 
vaatimuksiin IPPC-tilanteen osalta; 

 
11. katsoo, että komission on asetettava etusijalle päästöjen raja-arvot, jotka määrätään 

soveltamalla parasta käytettävissä olevaa teknologiaa, ja kehottaa komissiota 
päivittämään myös muiden alojen teknisiä viiteasiakirjoja, esimerkkinä 
alumiiniteollisuus, mikä voi myös merkittävällä tavalla vaikuttaa kasvihuonekaasujen 
päästöjen vähentämiseen ehdokasvaltioissa, kun ne liittyvät EU:hun; 

 
12. katsoo, että JI (yhteisen täytäntöönpanon mekanismi) ja CMD (puhtaan kehityksen 

mekanismi) voivat olla kustannustehokkaita keinoja vähentää kasvihuonekaasujen 
päästöjä ja samalla edistää kestävää kehitystä ja teknologian siirtoa; korostaa, että tässä 
suhteessa painopisteen on oltava uusiutuvassa energiassa ja energiatehokkuudessa ja että 
niiden on täydennettävä EU:ssa toteutettavia kansallisia toimia, joiden avulla ainakin 
vähennysten valtaosa  tulee saada aikaan; 

 
13. muistuttaa, että päätöksen 1999/296/EY2 mukainen valvontamekanismi ei aina ole 

toiminut käytännössä, ja pitää unionin uskottavuuden vuoksi tärkeänä, että mekanismin 
suunniteltu tarkistaminen johtaa myös järjestelmän tiukentamiseen siten, että 
raportoinnin laiminlyönti voi johtaa seuraamuksiin; 

 
14. pitää tärkeänä, että kasvihuonekaasupäästöjä koskevien tietojen kerääminen ja päästöjen 

valvonta tapahtuu mahdollisimman pienin hallinnollisin kustannuksin; 
 
15. vaatii parempia mittausmenetelmiä koskevan tutkimuksen tehostamista; 
 
16. katsoo, että päästökaupan ja energiaverotuksen kaltaiset ohjausvälineet on koordinoitava 

siten, että pitemmällä aikavälillä hintasuhteet kehittyvät niin, että hiilidioksidipäästöjen 
alentaminen maksaa vähemmän kuin korkeat päästöt, ja että tässä yhteydessä 
samanaikaisesti poistetaan vähitellen esimerkiksi hiilentuotannolle myönnettävät 
päästöjen vähentämistavoitteen kanssa ristiriidassa olevat subventiot; vaatii näin ollen, 
että niiltä aloilta, jotka eivät osallistu päästökauppajärjestelmään, peritään sen sijaan 
tulojen ja kilpailun kannalta neutraali, euroopanlaajuisesti koordinoitava ja harmonisoitu 
saastumiseen perustuva vero; 

 
Energia 
 
                                                 
1 EYVL L 257, 10.10.1996, s. 26. 
2 EYVL L 117, 5.5.1999, s. 35. 
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17. korostaa, että ilmastopolitiikka on sisällytettävä perusperiaatteena EU:n tulevaan 
energiapolitiikkaan ja että tässä yhteydessä lämmön ja sähkön yhteistuotannon 
lisääminen – yhdessä muiden sekä kysyntä- että tarjontapuolen energiatehokkuutta 
edistävien toimenpiteiden kanssa – on ratkaisevaa kestävän energiatalouden edistämisen 
kannalta;  

 
18. pitää myönteisenä ajatusta, joka koskee ehdotuksen tekemistä yhteisön toimien 

lisäämiseksi lämmön ja sähkön yhteistuotannon edistämiseksi, ja panee tyytyväisenä 
merkille erityisesti komission aikomuksen tukea ainoastaan tehokkaita laitoksia; 
kehottaa myös tekemään välittömästi kunnianhimoisen ehdotuksen, joka sisältää sitovia 
tavoitteita, mutta vaatii samaan aikaan kansainvälisesti tunnustettua lämmön ja sähkön 
yhteistuotannon määrittelyä; muistuttaa myös, että käytettävien teknologiamuotojen 
hyödyntäminen edellyttää ympäristökustannusten sisällyttämistä, selkeitä sääntöjä, jotka 
koskevat voimajohtoverkkoon liittämistä sekä lämmön ja sähkön yhteistuotannon avulla 
saadun energian myymistä; 

 
19. vaatii lämmön ja sähkön yhteistuotannon edistämistä koskevan direktiivin pikaista 

hyväksymistä ja katsoo, että tässä yhteydessä on kiinnitettävä huomiota alhaisiin 
hintoihin ja hyvään tehokkuuteen; 

 
20. katsoo, että biopolttoaineeseen perustuvan lämmöntuotannon edistämistä koskevan 

direktiivin on oltava vähintään yhtä kiireellinen kuin lämmön ja sähkön 
yhteistuotantoteknologiaa koskeva direktiivi ja että siihen on sisällytettävä 
metsätaloudesta, maataloudesta, hedelmänviljelystä, puutarhoista ja puistojen hoidosta 
peräisin oleva biopolttoaine sekä teollisuuden jäännöstuotteet ja lajitellut jätteet; 

 
21. korostaa, että on tarpeen ottaa pikaisesti käyttöön loppukäyttöön tarkoitettujen laitteiden 

vähimmäistehokkuutta koskevat vaatimukset, jotta kaikkein tehottomimmat laitteet 
poistuvat markkinoilta; korostaa, että tällä alalla on mahdollista saada aikaan 
energiasäästöjä ilman, että mukavuudesta joudutaan tinkimään ja että monissa 
tapauksissa kustannukset saadaan takaisin muutamassa kuukaudessa tai vuodessa; 
kehottaa näin ollen komissiota esittämään tätä koskevan, kunnianhimoisesti asetettuihin 
vaatimuksiin perustuvan ehdotuksen viimeistään vuoden 2002 loppuun mennessä; 

 
22. pitää myönteisenä komission aikomusta esittää mahdollisimman pian ehdotus energian 

kysynnän hallintaa koskevaksi direktiiviksi; katsoo kuitenkin, että ehdotus on sekä 
sekava että epäselvä, ja kehottaa komissiota selvittämään, mihin lainsäädännöllä 
tähdätään;  

 
23. pitää valitettavana, että komissio ei ole antanut julkisten hankintojen 

energiatehokkuuden parantamista koskevaa direktiiviehdotusta, mutta pitää myönteisenä 
komission aikomusta antaa julkiselle hankintasektorille energiatehokasta tekniikkaa 
koskevia suuntaviivoja; kehottaa komissiota tutkimaan tällaisten suuntaviivojen 
vaikutusta poistettaessa yhteisön nykyisestä ja tulevasta lainsäädännöstä julkisten 
hankintojen energiatehokkuuden esteitä ja pyytää komissiota esittämään ehdotuksen 
energiatehokkaita julkisia hankintoja koskevaksi direktiiviksi; 

 
24. moittii sitä, että komission tiedonantoon eurooppalaisen ilmastonmuutosohjelman 

ensimmäisen vaiheen toteuttamisesta ei sisälly mitään ehdotusta Euroopan unionissa 
olevien asuinrakennusten ja muiden rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi; 
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huomauttaa, että on tärkeää pitää tällaisten ehdotusten painopiste sekä uusissa että 
olemassa olevissa rakennuksissa, sillä muussa tapauksessa ehdotukset eivät koske 
suurinta osaa EU:ssa sijaitsevista rakennuksista; panee merkille, että alun perin ehdotettu 
direktiivi sallii myös hyvin laajoja poikkeuksia erilaisille rakennustyypeille, kuten 
teollisille, historiallisille tai väliaikaisille rakennuksille;  

 
25. vahvistaa sen tärkeyden, että yhteisön tasolla valvotaan yhteisesti ja koordinoidaan 

kansallisen ja paikallisen tason energiatehokkuuden lisäämistä koskevia kampanjoita, 
mutta korostaa, että jäsenvaltioiden on päätettävä, kuinka kampanjat toteutetaan; 
pahoittelee samalla, että komissio ei sisällytä liikennealaa valistuskampanjaan eikä 
vauhdittamiskampanjaan, sillä matkustamiseen ja autonkäyttöön liittyvien tapojen olisi 
oltava osa energian käytön vähentämistä koskevaa kampanjaa; 

 
26. pitää edistymistä energiaverotuksen yhdenmukaistamisessa EU:ssa suotavana; 
 
Liikenne 
 
27. pitää myönteisenä, että komissio käyttää hyväkseen yhteistä liikennepolitiikkaa 

koskevan valkoisen kirjan tuloksia, koska se vähentää sitä riskiä, että eri osastot 
ehdottavat keskenään ristiriitaisia toimenpiteitä; 

 
28. panee tyytyväisenä merkille, että yhteisön kuudennessa ympäristötoimintaohjelmassa1 

kehotetaan komissiota toimittamaan vuoden 2002 loppuun mennessä tiedonanto 
kestävän liikennejärjestelmän määrällisistä ympäristötavoitteista, joissa otetaan 
huomioon EU:n tavoite vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä 8 prosenttia; 

 
29. korostaa, että on tarpeen sisällyttää kaikki moottoriajoneuvot hiilidioksidipäästöjen 

vähentämistä koskevaan yhteisön strategiaan, ja pyytää komissiota näin ollen 
ehdottamaan lainsäädäntöä, jolla rajoitetaan kevyiden ja raskaiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjä, ja kehottaa sitä käynnistämään neuvottelut autoteollisuuden kanssa, 
jotta saataisiin aikaan vapaaehtoinen sitoumus vähentää myös yhä suositumpien 
pakettiautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä; 

 
30. pitää ratkaisevan tärkeänä, että myös liikenneala tukee Kioton tavoitteen saavuttamista 

eli hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 8 prosentilla, ja katsoo näin ollen, että Euroopan 
autonvalmistajien liiton (ACEA) vapaaehtoista sopimusta hiilidioksidipäästöistä on 
tarkistettava vuoden 2003 kertomuksen sisältämien seurantaa koskevien tulosten 
perusteella; 

 
31. pitää välttämättömänä, että liikenne siirretään mahdollisimman energiatehokkaalle 

pohjalle, ja sen vuoksi ympäristökustannukset on sisällytettävä kaikkiin 
liikennemuotoihin yhtäläisten kilpailuedellytysten varmistamiseksi ja 
kuljetustottumusten muuttamiseksi; katsoo, että julkisen sektorin on investoinneillaan 
edistettävä kestävän kehityksen ja ilmastosuojelun vaatimukset täyttäviä 
liikennemuotoja; 

 

                                                 
1 Katso 5 artiklan 2 kohdan iii alakohdan d alakohta. 
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32. kannattaa kaikkia ehdotettuja toimia, joilla voidaan tasapainottaa eri liikennemuotojen 
välistä suhdetta, parantaa infrastruktuurin käyttöä ja mahdollistaa tienkäyttömaksujen 
entistä tasapuolisempi laskeminen; 

 
33. korostaa, että on tärkeää poistaa mahdolliset liikennemuotosiirtymän tiellä olevat esteet, 

koska sen avulla voidaan vähentää päästöjä, ja korostaa tässä yhteydessä eri 
liikennemuotoja yhdistävien kuljetusten tuen vahvistamista; 

 
34. korostaa, että taloudellisten välineiden on markkinaehdoilla edistettävä matalapäästöisiä 

tai päästöttömiä polttoaineita ja teknologiaa; pitää yhdenmukaistettua polttoaineverotusta 
koskevaa ehdotusta myönteisenä, mutta korostaa vähimmäistason asettamisen 
välttämättömyyttä, jotta jäsenvaltiot eivät joudu laskemaan verotasoaan ja jotta niiltä ei 
viedä mahdollisuutta täyttää EU:n velvoitteita omalta osaltaan; 

 
35. korostaa, että komission suhteellisen epäröivä lähestymistapa ja neuvoston epäröivä 

kanta verojen yhteensovittamiseen liikenteen alalla sekä kattavien lainsäädännöllisten 
välineiden puuttuminen kasvihuonekaasujen päästölupien kaupasta annettavan 
direktiivin samanaikaisen hyväksynnän yhteydessä voi johtaa ei-toivottuihin 
vääristymiin esimerkiksi rautatie- ja maantiekuljetusten välillä; vaatii näin ollen, että 
liikenteen alalla tehdään tehokkaita valvontamenetelmiä koskeva ehdotus ja otetaan 
nämä menetelmät käyttöön mahdollisimman pian; 

 
36. pitää erittäin tärkeänä biopolttoaineen käyttöä liikenteen alalla koskevaa ehdotusta ja 

katsoo, että vaatimus biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä on järkevä, 
mutta toteaa samalla, että hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä koituvat kustannukset 
(noin 100 euroa hiilidioksiditonnilta) ovat hyvin korkeat; kehottaa siksi tukemaan 
ensisijaisesti ympäristön kannalta tehokkaita biopolttoaineita ja edistämään tämän alan 
teknologista innovointia; 

 
Teollisuus 
 
37. pitää myönteisenä komission aikomusta antaa ehdotus fluorattuja kaasuja koskevaksi 

puitedirektiiviksi, jonka tavoitteena on vähentää päästöjä kaikilla aloilla näiden kaasujen 
eristämisen ja valvonnan avulla ja määräämällä markkinointi- ja käyttörajoituksia 
joidenkin käyttötarkoitusten osalta; pitää fluorattujen kaasujen päästöjen tulevaa 
vähentämistä ja tehokkaampaa valvontaa kustannusten ja ympäristön kannalta 
tehokkaina toimina; 

 
38. pitää tärkeänä, että ehdotus kattaa kaikki käyttöalat ja katsoo, että sekä ilmastotavoite 

että otsonikerrostavoite on yhdistettävä EU:n ympäristötyöhön, joka liittyy 
jäähdytys/ilmastointialaan ja uuden teknologian tukemiseen; 

 
Seuraava vaihe 
 
39. pyytää, että komission tiedonannossaan mainitsemat toimenpiteet pannaan täytäntöön 

mahdollisimman nopeasti, että muut Euroopan ilmastonsuojeluohjelmassa yksilöidyt 
toimenpiteet muotoillaan konkreettisiksi lainsäädäntöaloitteiksi mahdollisimman pian; 
katsoo, että ensisijaisesti on harkittava toimia, jotka voidaan paremmin toteuttaa 
Euroopan tasolla toissijaisuusperiaatteen mukaisesti, jotka voidaan toteuttaa nopeasti ja 
jotka ovat erityisen kustannustehokkaita; 
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40. kehottaa komissiota antamaan Euroopan parlamentille täydelliset tiedot 

ilmastonmuutosohjelman edistymisestä sen osalta, mikä koskee erityisten strategioiden 
ja toimenpiteiden määrittämistä sekä keskustelun kohteena olevia toimenpiteitä, ja 
kehottaa komissiota ottamaan huomioon parlamentin ehdotukset; 

 
° 

°          ° 
 
41. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 
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