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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

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

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon vihreän kirjan markkinapohjaisista ohjauskeinoista ympäristöä ja asiaan 
liittyviä toimintapoliittisia tarkoituksia varten (KOM(2007)0140),

– ottaa huomioon Brysselissä 8.–9. maaliskuuta 2007 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajavaltion päätelmät, mukaan lukien liite I, joka koski Euroopan 
energiapolitiikkaa,

– ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksen raportin 1/2006 "Using the market for 
cost-effective environmental policy",

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja talous- ja raha-
asioiden valiokunnan lausunnot (A6-0000/2007),

Unionin ympäristötavoitteet ja konteksti

A. ottaa huomioon, että ilmastonmuutokseen liittyvät tosiasiat edellyttävät tehokkaita toimia 
ilmiön vaikutusten rajoittamiseksi ja että Eurooppa-neuvosto asetti 
hiilidioksidipäästövähennysten vähimmäistavoitteeksi vuoteen 2020 mennessä 20 
prosenttia ja vuoteen 2050 mennessä 60 prosenttia ja lisäksi se asetti tavoitteeksi nostaa 
uusiutuvien energialähteiden osuus energiankulutuksesta 20 prosenttiin ja parantaa 
energiatehokkuutta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä,

B. ottaa huomioon monenlaiset saasteet ja luonnonvarojen loppuun käytön riskin,

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

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

E. ottaa huomioon jäsenvaltioiden suuret erot sekä ympäristöverotuksessa (joka on 2–5 
prosenttia jäsenvaltioiden bruttokansantuotteesta) että markkinapohjaisten ohjauskeinojen
käyttämisessä, ja että ympäristöverojen osuus jäsenvaltioiden bruttokansantuotteesta on 
vähentynyt viiden vuoden ajan,

F. katsoo, että ympäristöveroista keskimäärin 76 prosenttia on energiaveroja ja  21 prosenttia 
kuljetusveroja,
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G. katsoo, että erittäin suuri osa ympäristöveroista lankeaa kotitalouksien maksettavaksi, 
vaikka energia- ja liikennealan kulutus syntyy pääasiassa muilla taloussektoreilla,

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

Vihreän kirjan kritiikki

1. on tyytyväinen viittaukseen saastuttaja maksaa -periaatteeseen, mutta pitää valitettavana, 
että yhteys ympäristöä koskeviin markkinapohjaisiin ohjauskeinoihin on vähäinen;

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

3. pahoittelee, että kansainvälinen ulottuvuus käsitellään liian ylimalkaisesti;

Periaatteet

4. myöntää, että markkinapohjaiset ohjauskeinot ympäristöä varten ovat yksi keino saavuttaa 
ympäristötavoitteet kohtuullisin kustannuksin; korostaa, että ne eivät voi korvata 
ympäristölainsäädäntöä, jossa asetetaan tavoitteet ja vahvistetaan noudatettavat säännöt, ja 
että niiden tehokkuus riippuu niiden niveltymisestä ja täydentävyydestä suhteessa muihin 
välineisiin;

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

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

7. tähdentää ympäristöverotuksen tärkeyttä ympäristötavoitteiden saavuttamisen kannalta ja 
korostaa etenkin sitä, että tietyt toimenpiteet on välttämätöntä yhdenmukaistaa Euroopan 
tasolla, jotta vältettäisiin taloudelliset vääristymät yritysten välillä sekä alueiden kesken;

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

9. muistuttaa, että huolimatta verotusasioita koskevasta yksimielisyydestä perussopimukset 
mahdollistavat yhteistyön lisäämisen, ja muistuttaa avoimen koordinointimenettelyn 
olemassaolosta; kehottaa siksi jäsenvaltioita edistämään ympäristöveroasiaa yhteisön 
tasolla, jotta vältettäisiin verotuksellinen polkumyynti;

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
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tasapuolisempaan verotukseen ottaen huomioon ympäristöä ja yhteiskunnallista 
oikeudenmukaisuutta koskevat tavoitteet;

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;

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; 

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

Mitä välineitä kullekin sektorille?

14. panee pahoitellen merkille hiilidioksidipäästöjen kiintiökauppajärjestelmää koskevan 
lainsäädännön tarkistamisessa ilmoitetun viiveen; katsoo, että tarkistettaessa lainsäädäntöä
ilmaiseksi jaettujen hiilidioksidipäästökiintiöiden osuutta on vähennettävä merkittävästi;

15. muistuttaa, että kuljetus- ja kiinteistösektori muodostavat suuren osan energiakysynnästä 
ja kiintiökauppajärjestelmän ulkopuolisista hiilidioksidipäästöistä;

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

17. katsoo, että eurovinjettidirektiivin1 soveltamisesta olisi tehtävä pakollista kaikissa 
jäsenvaltioissa, sillä näin voitaisiin parhaiten edistää ulkoisten kulujen 
kansainvälistämistä; katsoo, että direktiivi olisi ulotettava koskemaan koko tieverkkoa, 
jotta vältettäisiin se, että kuljetuksissa siirrytään käyttämään eurovinjettidirektiivin 
soveltamisalan ulkopuolisia reittejä; 

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, jossa oleva vähimmäistaso on korkea;

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lakkauttamaan poikkeukset ja vapautukset, joita 
energiatuotteiden2 verotusta koskevaan direktiiviin on sisältynyt, ja varmistamaan, että 
tulevaisuudessa mitään energiamuotoa ei vapauteta verosta;

                                               
1  Neuvoston direktiivi N:o 93/89/ETY, annettu 25 päivänä lokakuuta 1993, tiettyjen maanteiden 
tavaraliikenteeseen tarkoitettujen ajoneuvojen verotuksen sekä tiettyjen infrastruktuurien käytöstä perittävien tie-
ja käyttömaksujen soveltamisesta jäsenvaltioissa (EYVL L 279, 12.11.1993, s. 32). 
2 Neuvoston direktiivi 2003/96/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 2003, energiatuotteiden ja sähkön verotusta 
koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta (EUVL L 283, 31.10.2003, s. 51).
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20. katsoo, että kiinteistösektorin tulevaisuudennäkymät ovat hyvät, ja kehottaa jäsenvaltioita 
vahvistamaan kannustavia toimintalinjoja, joiden avulla pyritään energiakysynnän ja 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteeseen; korostaa, että on tärkeää tukea ekologisen 
rakentamisen ja ekoenergian kehittämistä;

21. ehdottaa, että sosiaalisen asuntotuotannon alalla toteutettavaan energiatehokkuuden 
parantamiseen kohdennettavan rahoituksen olisi oltava tukikelpoista Kioton pöytäkirjan 
mekanismeihin perustuvien mallien mukaisesti;

Erityisvälineet ja -sektorit

22. katsoo, että ympäristöä vahingoittavia tukia koskeva uudistus ei saa rajoittua YMP:hen;

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

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

25. ei kannata lupien myyntijärjestelmän käyttöönottoa biologisen monimuotoisuuden alalla
eikä typen oksidien (NOx) ja rikkidioksidin (SO2) kohdalla;

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;

Kansainvälinen ulottuvuus

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, ja 
valmistellakseen lainsäädäntöehdotusta;

28. arvioi, että kansainvälisen tason hyväksyntään liittyvistä syistä tässä välineessä olisi 
otettava huomioon parhaat käytettävissä olevat tekniikat ja sen pitäisi olla myönteinen 
kolmansien maiden, etenkin kehitysmaiden, kannalta;

o

o        o

29. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
EU:n jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Euroopan unioni on ollut ympäristöasioissa erityisen aktiivinen ja aloitteellinen. Se on vienyt 
eteenpäin lukuisia ideoita ja toimia sekä EU:ssa että kansainvälisellä tasolla, esimerkkinä 
Kioton pöytäkirja. Tämä vastuu on langennut EU:lle sen historian sekä sen teollisen ja 
talouskehityksen vuoksi. Tätä taustaa vasten meidän on toimittava ympäristöasioissa 
esimerkillisesti ja edelläkävijöinä. 

Positiivista kehitystä on myös se, että Euroopan parlamenttiin perustettiin ilmastonmuutosta 
käsittelevä väliaikainen valiokunta. 

Tällä hetkellä ympäristöön liittyvät vaatimukset ovat lisääntyneet ja ilmastonmuutoksen
torjunta edellyttää entistä huomattavasti voimakkaampia toimia.

Meidän on siksi ymmärrettävä, että yhteiskuntiemme toiminnan tarkoituksena on ollut luoda 
rikkauksia, joita on pidetty taloudellisen ja sosiaalisen edistyksen perustana. Rikastuminen on 
aina edellyttänyt jatkuvasti kasvavia raaka-aine- ja energiavirtoja.
Vastaisuudessa tämä yhtälö ei enää päde: monet luonnonvarat tulevat harvinaistumaan
lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, jonka vuoksi niiden hankinta- ja
käyttökustannukset kasvavat jatkuvasti, kuten myös kansainvälinen kysyntä.

Lisäksi on pyrittävä palauttamaan biologinen monimuotoisuus, ei suinkaan elävän luonnon 
säilyttämistavoitteen takia, vaan ekosysteemien tarvitsemien elintärkeiden "palvelujen" 
ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi. Pelissä on maataloustuotannon taso ja laatu, ilman, veden, 
maaperän laatu jne.

Tällä hetkellä ihmisen toiminnasta – etenkin teollisuudessa ja talousalalla – johtuvat 
ympäristökustannukset, ts. teknisemmin ulkoiset kustannukset, otetaan huomioon vain 
vähäisessä määrin tai ei ollenkaan. 
Euroopan unioni on halukas hallitsemaan paremmin ihmisen toimien ympäristövaikutuksia, ja 
se on ymmärtänyt, että sen täytyy monipuolistaa toimintatapojaan saavuttaakseen itselleen 
asettamansa tavoitteet.

Sen tähden samalla, kun Euroopan unioni on kehittänyt itselleen lainsäädäntötekstien 
arsenaalin ja vahvistanut tavoitteet ja säännöt, se on kehittänyt myös muita keinoja, joilla 
ympäristön laadun parantamista voitaisiin edistää. Näiden täydentävien välineiden joukosta 
voidaan mainita muun muassa tukien yhteydessä annettu rahoitusapu, tutkimuksen ja 
kehityksen 7. puiteohjelman talousarvioon sisältyvä osa, josta on määrä tukea kestävää 
kehitystä edistävää tutkimusta ja ekoteknologiaa, sekä tiedotuskampanjat ja 
ennaltaehkäisytoimet.
Lisäksi markkinapohjaiset ohjauskeinot ovat EU:lle jo tuttu keino, johon on nyt kiinnitettävä
erityistä huomiota ja josta on tehtävä uusia ehdotuksia.
Euroopan unioni, joka käyttää myös hyväkseen tiettyjen jäsenvaltioiden kokemuksia, 
pystyykin nyt ehdottamaan yhteisön toimenpidettä tällä alalla. Tarkoitus olisi ottaa käyttöön 
uusia välineitä ja suosia hyvien käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä. Tälle yhteisön 
politiikalle on tietenkin saatava kaikkien jäsenvaltioiden hyväksyntä, ja lisäksi eräät 
jäsenvaltiot on vakuutettava verojen yhdenmukaistamisesta tai, jos tähän ei kyetä, on kyettävä 
toimimaan vahvistamalla jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä.
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Pääasialliset tutkimamme välineet, jotka kattavat eri toimintasektoreita, ovat rahoitukselliset 
kannustimet ja verot. Esittelijä on tietoinen tarpeesta käsitellä tarkemmin esimerkiksi 
jätekysymystä, vesipolitiikkaa ja maaperää koskevia kysymyksiä, mutta hän haluaisi keskittyä 
ensisijaisiin aloihin ja johtaa niistä periaatteet ympäristön ja asiaa koskevien 
toimintapoliittisten tarkoitusten markkinapohjaisia ohjauskeinoja varten.
Tällä hetkellä yksi harvoista markkinapohjaisista ohjauskeinoista yhteisön tasolla on 
hiilidioksidipäästöjen kiintiökauppajärjestely. Sitä on piakkoin tarkistettava, jotta sen teho
paranisi.

On todettava, että jäsenvaltioissa ympäristöverotus on hyvin eritasoista ja sen suuntaus on 
vähenemään päin. Vuonna 2004 ympäristöveroista saatavat tulot olivat keskimäärin 2,9 
prosenttia 15-jäsenisen EU:n bruttokansantuotteesta, ja tämä vähäinen osuus on pienentynyt
6,5 prosenttia vuodesta 1999 vuoteen 2004. Keskimääräistä osuutta on siis lisättävä ja 
jäsenvaltioiden välisiä eroja on vähennettävä.
Esittelijä on tietoinen siitä, että verotuskysymyksessä on päästävä yksimielisyyteen, mutta hän 
haluaa korostaa tiettyä paradoksia kahden seikan välillä: kansainvälisesti ympäristöön liittyvät 
uhkakuvat on tunnustettu, mutta yhteisön ympäristöveron alalla vallitsee status quo -tilanne.

Tilanne kannustaa tekemään kansallisia aloitteita ja aiheuttaa kilpailun vääristymisen riskejä 
jäsenvaltioiden yritysten välillä. Kilpailukykyyn liittyvistä syistä se saattaa johtaa myös 
vilpilliseen verokilpailuun ja paineeseen laskea jatkuvasti veroastetta, joka saattaa vaarantaa 
lopulta julkisen rahoituksen elinkelpoisuuden ja julkisten toimien tukemisen myös 
ympäristöalalla.
Mikäli veroasioissa ei edistytä, ainoat käytettävissä olevat yhteisön välineet ovat lupa- tai 
kiintiökauppa. Vaikka hiilidioksidipäästöjen kiintiökauppajärjestelmän avulla pystyttäisiin
saavuttamaan hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet, muilla aloilla järjestelmän 
soveltaminen ja tehokkuus on kuitenkin kyseenalaista. Tiettyjen kasvihuonekaasujen tai 
muiden kaasujen, kuten typen oksidit ja rikkidioksidi, päästöt liittyvät paikallisiin 
olosuhteisiin. Biodiversiteetin kannalta korvausjärjestelmä ei vaikuta hyväksyttävältä. Siinä 
idea on luoda tyhjästä erityinen luonnon alue vastikkeena toisen alueen luonnon tuhoamiselle
tai huononemiselle taloudellisen tai asumiseen liittyvän hankkeen yhteydessä. Tämä korvaus 
on illusorinen, koska kahden alueen välillä ei voi olla täydellistä vastaavuutta.

Jotta markkinavälineet olisivat tehokkaita, niiden on oltava keskenään ja muiden välineiden 
kanssa täydentäviä ja kansalaisten olisi ymmärrettävä niiden soveltuvuus ja hyväksyttävä ne; 
niitä ei tulisi pitää ainoastaan EU:n asettamana lisävelvoitteena.
Jotta Euroopan kansalaisia voitaisiin kannustaa muuttamaan elintapojaan ja 
kulutustottumuksiaan ympäristöystävällisemmiksi ja vähentämään ihmisen toiminnan 
vaikutusta ekosysteemeihin, on varmistettava, että kansalaisilla on käytössään vaihtoehtoja. 
Esimerkiksi työntekijää ei voida rangaista töihin tulosta omalla autolla silloin, kun käytössä ei 
ole joukkoliikennevälinettä.

Lisäksi jotta toimet olisivat sosiaalisesti hyväksyttäviä, ne on toteutettava vähitellen, eikä 
taloudellisesti vaikeassa tilanteessa olevia talouksia saa rangaista. Koska tuotteista ja 
palveluista maksettavia veroja on käsiteltävä tietyllä varovaisuudella, on mahdollista etsiä 
muita ratkaisuja, kuten yleisen verotuksen tasapainottaminen uudelleen solidaarisuuden ja
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaatteiden mukaisesti unionin ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseksi. Itse asiassa voidaan todeta, että suuri osa yritysten ja pääomatulojen 
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verotaakasta on siirretty kotitalouksille, jossa se rasittaa enemmän pienempipalkkaista 
väestöä.

Markkinavälineet eivät kuitenkaan rajoitu verotukseen. Jotkut jäsenvaltiot ovat jo ottaneet 
käyttöön muita välineitä, kuten energiansäästötodistuksia tai ekoenergiatodistuksia. On 
olemassa uusia vaihtoehtoja, joiden vaikutuksia on tietenkin arvioitava sekä ympäristöllisesti
että sosiaalisesti mutta myös taloudellisesti.

EU:n ja sen jäsenvaltioiden kilpailukyvyn kannalta on merkille pantavaa, että tietyt politiikat, 
etenkin tavarakuljetusten alalla, ovat tehokkaampia, jos ne toteutetaan yhteisön tasolla. 
Esimerkiksi joidenkin jäsenvaltioiden maantieliikenteelle asettamat verot eivät vähennä 
tavarakuljetuksia Euroopassa, vaan johtavat liikenteen verottomille teille. Sisämarkkina-
alueena EU:n on tarkasteltava uudelleen vapaaseen kilpailuun liittyvää näkemystä ja 
asetettava etusijalle markkinoihin liittyvät ympäristötoimet.

EU on riittävästi varuillaan ja tietoinen sille asetetusta haasteesta ilmastonmuutoksen alalla, ja 
se pystyy näin ennakoimaan ja ennustamaan mahdolliset poliittiset epäonnistumiset, joille se on 
nyt altis. Amerikkalaiset tiedemiehet ovat tehneet tutkimuksen, jossa ne ovat todenneet 
hiilidioksidipäästöjen kasvaneen 35 prosenttia vuodesta 1990; jos tämä tieto vahvistetaan, se 
olisi erittäin huono merkki ottaen huomioon Kioton pöytäkirjassa vuodeksi 2012 vahvistetun
hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteen (5 prosenttia).

Esittelijä tietää, että kansainvälisellä tasolla on vaikea löytää ratkaisua ilmastonmuutoksen 
tehokkaaseen torjuntaan. Unionin on sovittava hiilidioksidipäästöjen vähentämisponnistusten 
jatkamisesta, päästöjen vähentämisestä kansainvälisellä tasolla sekä kansainvälisen kaupan 
säännöistä, etenkin kauppakumppaneiden syrjimättömyydestä. Tiettyjen jäsenvaltioiden 
suunnittelema tuontivero (rajamukautusväline), jota tuetaan tässä mietinnössä, vaikuttaisi 
hyväksyttävältä ratkaisulta, jota kaikkien jäsenvaltioiden ja komission olisi tuettava. Tämä
vero voi poiketa tietyistä GATT-sopimuksen määräyksistä, mutta komission tehtävänä on 
valvoa, että WTO:n perustamissopimusta noudatetaan. Sen mukaisesti WTO:n jäsenet voivat 
toteuttaa myös protektionistisia toimia, jotka ovat tarpeen ihmisten ja eläinten terveyden 
suojelemiseksi ja kasvillisuuden säilyttämiseksi, tai toimia, jotka liittyvät loppumassa olevien 
luonnonvarojen säilyttämiseen.
Ennusteiden, jotka koskevat ilmastonmuutoksen ja yleisemmin ihmisen toiminnan luonnon 
tilaan aiheuttamia globaaleja vaikutuksia sekä ihmisten terveyteen kohdistuvia vaikutuksia, on 
johdettava yhtäältä kasvun ja luonnonvarojen käytön, tuotantotapojen sekä kulutustottumusten
välisen yhteyden purkamiseen sekä toisaalta muutokseen koko kehitysmallissamme. Tällä 
perusteella meidän olisi muutettava länsimaisia yhteiskuntamallejamme.

Meidän on pohdittava seuraavia kysymyksiä: mitä muita skenaarioita ja muita politiikkoja 
olisi suunniteltava tavoitteiden saavuttamiseksi? Voimmeko olla muuttamatta elintapojamme
ja vähentämättä tuotantoa tai kulutusta ja ratkaista siitä huolimatta ympäristöä koskevat 
haasteet? 
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