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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

rohelise raamatu kohta turupõhiste vahendite kohta keskkonnapoliitikas ja sellega 
seotud valdkondades
(2007/2203(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse rohelist raamatut turupõhiste vahendite kohta keskkonnapoliitikas ja sellega 
seotud valdkondades (KOM(2007)0140);

– võttes arvesse Brüsselis toimunud Euroopa Ülemkogu (8. ja 9. märts 2007) eesistujariigi 
järeldusi, sealhulgas Euroopa energiapoliitika I lisa;

– võttes arvesse Euroopa Keskkonnaagentuuri aruannet «Turu kasutamine kulutasuva 
keskkonnapoliitika huvides" (Nr 1/2006),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ja majandus- ja rahanduskomisjoni arvamusi 
(A6–0000/2007),

Liidu keskkonnaeesmärgid ja taust

A. arvestades, et kliimamuutust käsitlevatest andmetest ilmneb, et selle nähtuse mõju 
vähendamiseks on vaja võtta energilisi meetmeid, ja Euroopa Ülemkogu seadis eesmärgi 
vähendada aastaks 2020 süsinikdioksiidi heitkoguseid vähemalt 20% ja aastaks 2050 60% 
võrra ning saavutada 2020. aastaks 20 protsendiline taastuvenergia osakaal kogu tarbitud 
energiast ja parandada energiatõhusust 20% võrra;

B. arvestades erinevate saasteliikide olemasolu ja loodusvarade ammendumise ohtu;

C. arvestades paljude looma- ja taimeliikide kadumise suurt ohtu ning liidu seatud eesmärki 
peatada bioloogilise mitmekesisuse hävimine 2010. aastaks;

D. arvestades liikluse kasvavat tihenemist liidus, eriti kaubavedude osas, ning sellest 
tulenevat energiatarbimise kasvu;

E. arvestades liikmesriikide keskkonnamaksude (2 kuni 5% liikmesriikide SKTst) ja 
turupõhiste vahendite suuri erinevusi ning arvestades, et keskkonnamaksude osakaal 
liikmesriikide SKTs on viimase viie aasta jooksul vähenenud;

F.  arvestades, et energiamaksud moodustavad keskmiselt 76% keskkonnamaksudest ning 
transpordimaksud 21%;

G. arvestades, et kodumajapidamised tasuvad suure osa keskkonnamaksudest, kuid samal ajal 
on muud majandussektorid peamised energiatarbijad ja transpordi kasutajad;



PE396.669v01-00 4/9 PR\691625ET.doc

ET

H. arvestades, et kliimamuutuse üldise mõju prognooside tõttu ei tuleks majanduskasvu 
üksnes lahti siduda tootmis- ja tarbimisviisidest, vaid tuleks samuti muuta meie 
arengumudelit,

Rohelise raamatu kriitika

1. väljendab rahulolu viite üle põhimõttele "saastaja maksab", kuid avaldab kahetsust, et 
turupõhiste vahendite ja keskkonnahoiu seos on nõrk;

2. avaldab kahetsust, et rohelises raamatus keskendutakse peamiselt atmosfäärisaastele ja 
kliima soojenemisele ning tähelepanuta jäetakse kõigi tootmis- ja turustamisprotsesside 
ning tarbimisharjumuste mõju keskkonnale;

3. väljendab kahetsust, et rahvusvaheline mõõde on vaid põgusalt ära märgitud;

Põhimõtted

4. märgib, et keskkonnahoiu turupõhised vahendid on vaid üks viis keskkonnaeesmärkide 
saavutamiseks mõistliku hinnaga; rõhutab, et kõnesolevad vahendid ei saa asendada 
keskkonnaseadusi, millega määratakse kindlaks saavutatavad eesmärgid ja järgitavad 
normid, ning nende tõhusus sõltub seosest teiste vahenditega või kuivõrd viimased neid 
täiendavad;

5. rõhutab, et turupõhised vahendid peavad olema majanduslikult ja sotsiaalselt 
vastuvõetavad, eriti isikutele, kelle sissetulek on asjaomase liikmesriigi mediaanpalgast 
madalam;

6. on seisukohal, et kõnesolevate vahendite rakendamisel tuleb järgida põhimõtet, et 
maksumäärad on progresseeruvad ja kasvavad aja jooksul;

7. rõhutab keskkonnamaksude olulist osa keskkonnaeesmärkide saavutamisel ja teatavate 
meetmete hädavajalikul ühtlustamisel Euroopa tasandil, et vältida majanduslikke 
moonutusi ettevõtete ja piirkondade vahel;

8. on seisukohal, et Euroopa maksustamismeetmete puhul ei tohi piirduda üksnes lubade või 
kvootidega kauplemisega, kuna need süsteemid ei ole kõige sobivamad teatavate 
heitkoguste vähendamise eesmärkide saavutamise seisukohast;

9. tuletab meelde, et vaatamata ühehäälsuse nõudele maksustamise osas, annavad 
asutamislepingud võimaluse tõhustatud koostööks ning on olemas ka avatud 
koostöömeetod; kutsub seetõttu liikmesriike tegema edusamme keskkonnamaksude 
valdkonnas Euroopa tasandil, et vältida igasugust maksudumpingut;

10. toetab tööjõumaksude vähendamist, kuid rõhutab, et see ei ole seotud ainult 
keskkonnamaksude reformimisega; on veendunud, et kõnesolevate maksude vähendamine 
peab olema üldise maksureformi osa, mille eesmärk on saavutada töötajate, tarbijate, 
ettevõtete, kapitalilt ja finantsteenustelt saadava tulu võrdsem jaotumine, et saavutada 
keskkonnaeesmärgid ja sotsiaalne õiglus;

11. on arvamusel, et hindade tõstmise abil on võimalik mõjutada tootmis- ja 
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tarbimisharjumusi ning teatavate transpordiliikide kasutamist; rõhutab siiski, et selle 
meetme mõju võib olla piiratud teatavate sektorite vähese elastsuse tõttu;

12. on seisukohal, et hindade tõstmisega seotud turupõhiste meetmete sisseviimine ei tohi 
kaasa tuua keskmisest mediaanpalgast madalama sissetulekuga isikute asjaomaselt turult 
väljatõrjumist ning samaaegselt tuleb kasutusele võtta nendele rühmadele mõeldud 
kompensatsioonimeetmeid; 

13. rõhutab, et kõige tõhusamate meetmete edendamiseks on vaja täpseid andmeid toodete 
elutsükli ja eluviiside kohta;

Millised vahendid millistele sektoritele?

14. avaldab kahetsust asjaolu pärast, et teadaolevalt hilineb süsinikdioksiidi heitkoguste 
kvootidega kauplemise süsteemi käsitlevate õigusaktide läbivaatamise lõpuleviimine; on 
veendunud, et läbivaatamise käigus tuleb oluliselt vähendada süsinikdioksiidi tasuta 
eraldatavate kvootide osa;

15. tuletab meelde, et transpordi- ja ehitussektor annab suure osa energianõudlusest ja 
süsinikdioksiidi heitkogustest, mis ei kuulu süsinikdioksiidi heitkoguste kvootidega 
kauplemise süsteemi;

16. on veendunud, et energiatoodete ja raskeveokite (Eurovignette) maksustamist käsitlevad 
ühenduse õigusaktid tuleks samaaegselt läbi vaadata, et keskkonnamaksud hakkaksid 
kiiresti mõjutama erinevate majandussektorite tegevust;

17. on arvamusel, et Eurovignette’i direktiivi1 kohaldamine tuleb muuta kohustuslikus kõigis 
liikmesriikides, et saavutada väliskulude suurem rahvusvaheline mõõde; on seisukohal, et 
liikluse üleviimise vältimiseks Eurovignette’i direktiivi kohaldamisalasse 
mittekuuluvatele teedele peaks direktiivi laiendama kogu teedevõrgule;

18. on seisukohal, et energiatoodete maksustamist käsitlevate õigusaktide läbivaatamise 
käigus tuleks tõsta maksude miinimummäära tööstuses või kaubanduses kasutatava 
transpordi valdkonnas; toetab maksustamise diferentseerimist energia ja keskkonna 
aspektist lähtuvalt ja süsinikdioksiidi heitkoguste taseme põhjal; rõhutab, et moonutuste 
vältimiseks liikmesriikides tuleks kehtestada maksude kõikuvuse piirid, sealhulgas kõrge 
miinimummäär;

19. kutsub komisjoni ja liikmesriike kaotama energiatoodete maksustamist käsitlevas 
direktiivis2 toodud erandid ja vabastused ning võtma arvesse, et tulevikus ei tohiks ükski 
energialiik olla maksuvaba;

                                               
1 Nõukogu 25. oktoobri 1993. aasta direktiiv 93/89/EMÜ, mis käsitleb liikmesriikides teatavate maanteeveo 
sõidukite maksude ning infrastruktuuri kasutamise eest lõivude ja tasude rakendamist (EÜT L 279, 12.11.1993, 
lk 32).
2 Nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/96/EÜ,millega korraldatakse ümber energiatoodete ja 
elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik (ELT L 283, 31.10.2003, lk 51).
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20. on seisukohal, et ehitussektoril on suur potentsiaal, ja kutsub liikmesriike tugevdama 
poliitikaalgatusi, et saavutada energianõudluse ja süsinikdioksiidi vähendamise eesmärk;
rõhutab, kui oluline on toetada passiivse projekteerimise põhimõttel ja positiivset energiat 
kasutavate elamute arendamist;

21. soovitab võtta kasutusele Kyoto protokolli mehhanismidel põhinevad 
kompensatsioonimeetmed, et rahastada sotsiaalelamusektori energiatõhususe parandamist;

Erivahendid ja -sektorid

22. on seisukohal, et keskkonnale kahjulike abirahade reformimine ei peaks piirduma ainult 
ühise põllumajanduspoliitikaga;

23. ootab, et keskkonnakaitseks antavat riigiabi käsitlevate ühenduse suuniste läbivaatamise 
käigus võtab komisjon asjakohaselt arvesse vajadust  mõjutada tootmis-, liiklus-, 
transpordi- ja tarbimismudeleid;

24. usub, et alandatud käibemaksumäära kehtestamise korral ökoloogilistele toodetele tuleb 
rangelt jälgida, kas sellest on tegelikult tarbijatele kasu, ning sellega peavad kaasnema 
täiendavad meetmed, nagu ökomärgistus ja toodete kerget võrdlemist võimaldav süsteem;

25. ei poolda bioloogilise mitmekesisusega soetud ning lämmastikoksiidide ja vääveldioksiidi 
lubadega kauplemise süsteemi kehtestamist;

26. nõuab, et komisjon näeks oma algatustega ette liikmesriikide poolt juba vastu võetud 
taastuvenergia arendamist toetavate mehhanismide säilitamise; usub, et on vaja 
täiendavaid uuringuid eelkõige seoses biokütuste elutsükliga;

Rahvusvaheline mõõde

27. toetab kohandamisvahendi kehtestamist piiridel, et saavutada süsinikdioksiidi heitkoguste 
vähendamise ja liidu majanduse konkurentsivõime säilitamise eesmärgid; palub 
komisjonil toetuda teatavates liikmesriikides läbiviidud uuringutele, et valmistada ette 
kõnesoleva vahendi vastuvõtmist käsitlev aruanne ning koostada õigusloomega seotud 
ettepanek;

28. on veendunud, et selleks, et kõnesolev vahend oleks rahvusvaheliselt vastuvõetav, tuleks 
selles arvesse võtta parimaid olemasolevaid tehnikaid ja see peaks olema soodne 
kolmandatele riikidele, eriti arengumaadele;

o

o        o

29. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Euroopa Liit on ilmutanud erilist aktiivsust keskkonnaküsimuste valdkonnas ning ta on 
algatanud arvukaid arutelusid ja ettevõtmisi nii oma territooriumil kui ka rahvusvaheliselt, 
nagu Kyoto protokoll. Liidu ajalugu ning tööstuse ja majanduse areng kohustab meid selleks 
ja seepärast tuleb liidul olla teistele eeskujuks ning etendada juhtrolli keskkonnapoliitika 
valdkonnas. 

Kliimamuutuste ajutise komisjoni moodustamine Euroopa Parlamendis on igati tervitatav.
Praeguseks on keskkonnanõuded suurenenud, võitlus kliimamuutuse vastu nõuab seni
kehtestatutest oluliselt tugevamaid meetmeid.
Selleks tuleb mõista, et meie ühiskonna toimimine põhineb rikkuste loomisel, mis on 
majandusliku ja sotsiaalse progressi raamistik. Rikkuste loomine on alati sõltunud üha 
suuremast materjali- ja energiakasutusest.

Ilmneb, et see valem enam ei kehti: lühikeses, keskmises ja pikas perspektiivis toob paljude 
loodusvarade süvenev vähesus kaasa nende hankimise ja kasutamise hinna pideva tõusu ning 
suurendab nende nõudlust rahvusvaheliselt.
Samuti tuleb võidelda bioloogilise mitmekesisuse taastamise eest, kusjuures selle võitluse 
eesmärk ei ole mitte elava muuseumi loomine, vaid säilitada või taasluua elutähtsad 
funktsioonid, mida ökosüsteemid meile pakuvad. Kaalul on põllumajandustootmise saagikus 
ja täisväärtuslikkus, õhu, vee ja pinnase kvaliteet jne.
Praegu ei võeta peaaegu üldse arvesse seda, kui palju läheb keskkonna tähenduses maksma 
inimtegevuse, eriti tööstuse ja majanduse mõju, mis tehnilisemalt väljendudes tähendab 
väliskulusid. 

Euroopa Liit, kes on otsustanud suurema kontrolli alla võtta inimtegevuse mõju keskkonnale, 
mõistab väga hästi, et püstitatud eesmärkide saavutamiseks tuleb mitmekesistada tegevust. 

Seepärast on Euroopa Liit lisaks olemasolevatele õigusaktide kogule ja püstitatud 
eesmärkidele välja töötanud teisi võimalusi, mis aitavad kaasa keskkonnseisundi 
parandamisele. Nende täiendavate vahendite hulgas võiks nimetada muu hulgas rahalist abi 
subsiidiumide näol, osa teadus- ja arendustegevuse seitsmenda raamprogrammi eelarvest on 
mõeldud säästvat arengut toetavate teadusuuringute, ökotehnoloogiate, teavituskampaaniate ja 
ennetustegevuse toetamiseks.

Lisaks sellele tuleb praegu ELi poolt juba äraproovitud turupõhistele vahenditele pöörata 
erilist tähelepanu ja neid täiendada.

Teatavates liikmesriikides omandatud kogemuste toel on EL võimeline pakkuma välja selles 
valdkonnas ühenduse lähenemisviisi, tehes uusi õigusaktide algatusi ning edendades heade 
tavade vahetust liikmesriikide vahel. Sellise ühenduse poliitika peavad loomulikult kõik 
liikmesriigid heaks kiitma ning saama üle mõnede vastumeelsusest maksustamise 
ühtlustamise suhtes või vastasel korral on võimalik sellega edasi liikuda liikmesriikide 
vahelise tõhustatud koostöö meetodi abil.

Peamised siinkäsitletavad eri valdkondi puudutavad vahendid on rahalised stiimulid ja 
maksud Raportöör on täiesti teadlik vajadusest käsitleda põhjalikumalt selliseid küsimusi 
nagu jäätmed, veepoliitika, pinnas jne, kuid soovib siiski keskenduda prioriteetsetele 
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sektoritele ning määrata kindlaks keskkonnaalaste turupõhiste vahendite põhimõtted ja 
poliitika eesmärgid.

Üks vähestest ühenduse tasandil kohaldatavatest turupõhistest vahenditest on süsinikdioksiidi 
heitkoguste kvootidega kauplemise süsteem, mis tuleb selle tõhususe suurendamiseks peatselt 
läbi vaadata.
Tuleb nentida, et keskkonnamaksustamine on liikmesriigiti väga erinev ning selle osakaal 
väheneb. 2004. aastal moodustas keskkonnamaksudest laekuv tulu keskmiselt 2,9% 
viieteistkümnest liikmesriigist koosneva liidu SKTst, mis iseenesest on madal näitaja, 
kusjuures aastatel 1999 kuni 2004 vähenes see veelgi 6,5% võrra. Seepärast on vaja 
suurendada keskmist määra ning vähendada erinevusi liikmesriikide vahel.

Raportöör on teadlik asjaolust, et maksustamise osas on vajalik ühehäälsus, kuid soovib siiski 
rõhutada, et on üsnagi paradoksaalne tunnustada ühelt poolt keskkonnaohtude riikideülest 
olemust, kuid teisalt säilitada ühenduse tasandil status quo keskkonnamaksude osas.
Praegune olukord soosib siseriiklikke lahendusi ning tekitab liikmesriikide ettevõtjate 
vaheliste konkurentsimoonutuste ohu. Konkurentsivõime osas viib see ebaausa 
maksukonkurentsini ning tekitab pideva surve maksumäärade vähendamiseks, mis lõpuks 
ähvardab kahjustada riigi rahanduse elujõulisust ning riikliku poliitika, sealhulgas 
keskkonnapoliitika toetamist.

Kui maksustamise alal ei tule edasiminekut, jäävad lubade või kvootidega kauplemise 
süsteemid ainsateks olemasolevateks ühenduse vahenditeks. Kui süsinikdioksiidi kvootidega 
kauplemise süsteem võimaldab saavutada süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise eesmärgi, 
on selle kohaldamine ja tõhusus teistes sektorites üsnagi küsitav. Tegelikult on teatavate 
kasvuhoonegaaside või muude saastavate gaaside, nagu lämmastikoksiidide ja vääveloksiidi 
heitkogused seotud kohalike tingimustega. Bioloogilise mitmekesisuse osas ei tundu 
kompensatsioonisüsteemid olevat vastuvõetavad. Süsteem rajaneb sellel, et täiesti tühjale 
kohale luuakse uus loodusala teise loodusliku piirkonna hävitamise või kahjustamise korral 
majandus- või elamuehitusprojekti elluviimiseks. Selline kompenseerimine on vaid illusioon, 
sest ei ole võimalik luua kahte täiesti identset ala.

Selleks, et turupõhised vahendid oleksid tõhusad, on vajalik, et nad täiendaksid üksteist ja 
teisi vahendeid, nende eesmärkidest tuleb aru saada ja kodanikud peavad neid aktsepteerima 
ning neid ei tohiks võtta kui täiendavat ELi poolt avaldatavat survet.
Kui tahetakse, et Euroopa kodanikud võtaksid omaks keskkonnasäästlikud eluviisid ja 
tarbimisharjumused ning vähendaksid inimtegevuse mõju ökosüsteemidele, tuleb neile see 
valikuvõimalus anda. Näiteks ei tohiks karistada töötajat, kes sõidab tööle oma autoga 
sellepärast, et puudub ühistransport.
Pealegi, kui soovitakse, et sellised jõupingutused oleksid sotsiaalselt vastuvõetavad, peavad 
need olema järkjärgulised ja mitte seadma löögi alla majanduslikult raskes olukorras olevaid 
majapidamisi. Toodetele ja teenustele kehtestatavate maksude küsimusele tuleb läheneda 
ettevaatlikult, kuid on olemas ka teisi võimalikke lahendusi, näiteks liidu keskkonnaalaste 
eesmärkide saavutamiseks jaotatakse maksu kogusumma ümber sotsiaalse õigluse ja 
solidaarsuse põhimõtte alusel. Tegelikult on suur osa ettevõtlusmaksudest ja kapitalitulu 
maksudest veeretatud leibkondadele ning seda on veelgi raskem kanda madalamapalgalistel.

Turupõhised vahendid ei piirdu siiski ainult maksustamisega – liikmesriigid on võtnud 
kasutusele teisi vahendeid, näiteks energiasäästu ja rohelise energia sertifikaat. On olemas ka 
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teisi uusi vahendeid, mille keskkonna, sotsiaalset ja ka majanduslikku mõju tuleb veel uurida.
ELi ja liikmesriikide konkurentsivõime seisukohast oleks teatavaid valdkondi, nagu 
kaubavedusid käsitlev poliitika tõhusam, kui seda rakendataks Euroopa tasandil. Näiteks on 
täheldatud, et mõnedes liikmesriikides maanteevedudele kehtestatud maksud ei ole 
vähendanud kaubavahetust Euroopa tasandil, vaid lihtsalt suunanud liikluse teedele, millelt 
maksu ei võeta. Siseturu raames peab EL läbi vaatama oma lähenemisviisi vaba konkurentsi 
mõistele ning lugema prioriteetseks keskkonnasäästliku lähenemisviisi turul.
EL on näinud piisavalt hoiatavaid märke ning on teadlik ülesannetest, mille kõrgusel ta peab 
olema kliimamuutuse osas, et näha ette tänase poliitika võimalikku läbikukkumist ja olla selleks 
valmis. Hiljutise Ameerika teadlaste poolt läbiviidud uuringu põhjal on süsinikdioksiidi 
heitkoguste hulk 1990. aastaga võrreldes kasvanud 35%. Kui see arv kinnitust leiab, siis 
tähendab see, et Kyoto protokolli raames püstitatud eesmärki vähendada süsinikdioksiidi 
heitkoguseid 5% aastaks 2012 on väga raske täita.
Raportöör on teadlik asjaolust, et väga keeruline on leppida kokku rahvusvaheliste lahenduste 
osas tõhusaks võitluseks kliimamuutuse vastu. Liit peab jätkama jõupingutusi süsinikdioksiidi 
heitkoguste vähendamise ja heitkoguste üldise vähendamise suunas rahvusvaheliselt ning 
järgima rahvusvahelisi kaubanduseeskirju, eriti kaubanduspartnerite diskrimineerimisest 
hoidumise põhimõtet. Mõnedes liikmesriikides ettenähtud ja käesolevas raportis toetatavad 
maksukohandused piiril näivad pakkuvat vastuvõetavat lahendust ning seepärast peaksid neid 
toetama kõik liikmesriigid ja komisjon. Kõnesolev maks ei pruugi olla kooskõlas üldise tolli-
ja kaubanduskokkuleppe teatavate sätetega, kuid komisjoni ülesanne on kaitsta WTO eeskirju. 
Eeskiri näeb ette, et WTO liikmed võivad võtta meetmeid, sealhulgas protektsionistlikke 
meetmeid, mis on vajalikud inimeste, loomade või taimede elu või tervise kaitseks ning 
ammenduvate loodusvarade säilitamiseks.

Kliimamuutuse üldise mõju ning üldisemalt inimtegevuse mõju loodusele ning sellest 
tulenevalt inimeste tervisele ei peaks viima üksnes majanduskasvu lahtisidumisele ressursside 
ekspluateerimisest ning tootmis- ja tarbimismudelitest, vaid samuti muutusele meie 
arengumudelis. Sellest tõdemusest lähtuvalt tuleks meil ette võtta üleminek lääneühiskonna 
mudelist erinevale mudelile. 
Seega tuleb meil endale esitada järgmised küsimused. Millised tegevuskavad ja milline 
poliitika tuleb oma eesmärkide saavutamiseks välja töötada? Kas on võimalik eluviisi 
muutmata ning tootmist ja tarbimist vähendamata saavutada meie ees seisvad 
keskkonnaalased ülesanded? 
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