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Euroopanilmastopolitiikkaon tehotonta

tr

uroopan unionin ja my6s suomen
nykyinen ilmastopolitiikka on te'
horontaja tulee kalliiksi. EUon sii al r nyt peastitienv:ihentimisen peiity6'
kaluksi luodun piiesfttoikeusLaupansi!u-

kautta (2013-2020).Toinen sly on finanssi- iaettu liikaa suhteessaydtysten tarpeisiin.
kriisi ja sen jakeinen lama, iotla ovat va- Ios taantumastatoivutaan hitaasti, tulelrn
henteneettuotantoa;a paastitja.
kauppatauden /ijaima voi ola iopa tahes
Xolmassyy liittty EU:nomaanuusiutuvan 550 miljoonaa tonnia. los kehitysmaahankenergianpolitiiklaan.lU on luonut paist6- keilla saadut oikeudet otetaan huomioon.
jen vnhentamiseenrirmakkaisen,tukiaisiin /iiaama voi noustaiopa lahelle 2 000:tamilPaastitkauDan
siiastakomissiosuosiimaa- perustuvan jaiiestehan, joka syit paastii- ioonaa tonnia. Taman lsaksi nrlevat vieh
rahjoitteita';a oiriaa valtioiden€iersdn- kaupan perustaa. Lopputulos onkin, etta uusill€ jasenmaille ramtut noin 1400 mil
kaJtt6a esimerkiksiuusiutuvan energian di- piastdkatto kevenee ja paastitoik€uksien ioonaDtonnin piastdoik€udet.
rektiivflle. Ulsiutuvaa energiaa tuetaa4 .ja hinta laskee.N:iin _EU_it!€mitittti paiist6xU on hankalan tilanteen edessi. Piest6
ja\rken
tir,st4nnulset kaatuvatveronmaLsaiill€.
alkupe.riille!
tehon.
katon
tulisi olla nykyista m€*ittavesti tiu
9h
\a!pq!
Tut:ien avulla saaurtettupiiastiijen vehenkempi, iotta sen avulla pystytt?iisiin ohjaanys pienentaepaestdoik€uksienkysFtae ja ,o! piltroor(EuDE| hilta olisi rykyista maan investointeja toivottuun suuntaan.
hintaa, joita koettelee myds lama. Loppu- suurempi,esimerkiksi25-30 euroahiilidiok' Martlinoihin puuttuminen keskenkauppatuloksena piestdoikeuden hinta €i enei siditonnilta, s'.iltyisi vahvakannustepaastd- kaudenei kuitenlaan ole suotavaa.
ohjaa investointeja veh:ihiiliseen energian- ien viih€damiseen. Kivihiilen ia muiden ilSensiiaanXu:ssapohditaanparhaillaan,
ja hyitdykkeidentuotantoon. VgIgqtrBtsaja makehaamnsaasti kuormittavienpoltto- mita piteisi tehda niilte peast6oikeuksille,
malsaa -ke]'tantit gn sivuuttamassas3astut- aineiden keyttd viihenisi. Mebehakkeen jotla on varattu uusille tulo}}aille. Myds
taia maksaa-P-e aatteen.
kilttii eri muodoissaan olisi kannattavaa tulevan kauden huutotauppoien ajoitusta
ilman tukia, ja tuuliloimasta tulisi kilpailu- mietitaiin. Markkinaehtoinenr€ihtoehto oli
PAIST6o|KEut(auta{ yalinta!U:n ilmas- kyMsta.
si ostaahuomattaviamaeriapa?istdoikeulsia
topolitiikan piaohjauskeinoksioli innomtii
Myiis energiat€hokkuudenparantaminen pois markkinoilta.
vin€n ratkaisu.Piestiikauppaon kustannus- olisi entiste houkuttelevampaa.Time Dsaisi
tehokasta.Se puristaaFestiit sille tasolle. vahahiilisen tuotannon edellytyksiii ja hei' PAItT6KAUPN korkeampi hintataso ei
jonka EUon asettanuttavoitte€ksi,ja luo yh- tentaisi runsaasti kuormittavan tuotannon nttaise kaikkiailmastopolitiikanhaasteita.
tenaisenhinnan hiilipaestiiile koko uDionin tannattavuutta- saastuttajamaksaisi enem- Monilla peestdkauppasektorin
ulkopuolisilla
alueella.
men, ja veionmalsaial taa]ka kevenisi.Yh- aloilta. esimerkiki liikenteesseia maatalouPaesbkauppaedissdainvestointeta veh?i- teiskunta hyittyisi pae$ijoikeuksien huuto- dess4 tarvitaan lhitoimia ia ohjaustapaeshiiliseen tekniikkaan.Peastdkaton}jdstami' &auppatulojenkas!.usta.
tdjen vehentimiseksi. On j,irtev?ia [sat;
nen nostaapeastdoikeuksienhintaa ja tekee
tukea my6s vapaaehtoiseenilmastotydhiin
asteittain kannattavaksi Isate uusiutuvan KUluvalLA peasttjkauppakaud€lla
on pias. kunnissasekarahoittaa tutkimusta ja teknii€nercian
kavttdii. trillisia $kia
-paastorano
-ti,ffi ei rarvita. taioikeuksiakefeftavissa yhEensa9 938mil- kan kehittimista.
lrun
onEiiaTfi
iiriia'- iooDaatoDnia.Naistaiaa awiomme mukaan PaestitoikeuksienhiDnannousu voi hei
tiioik€uden hinta ohjaayrityksia.
kaftemitta noin 280 miljoonaa tonDia. Ios k€ntiia runsaasti peist6ja tuottavan teolli
Peastitkaupan
innowtiivisuus nekly myits lukuun bsketaan mukaan arvio yksikdisb, suuden kilpailukyky:i suhteessaEU.n ulkosiina, etta paattiijat voivat aFioida ilmasto- ioita xurooDanmaat ovat hankkineettoteut- puolisiin mai}lin. Tiihan haaste€seenEU
politiikaD uskottavuuttaja onnistumistatut- iamalh paisttj: vaheDtdviehankkeita kehi- vastaaiakamallaedelleenilmaisia peesttikimalla systemaattisestitilastollisin mene- tysmaissa,piast6oikeuksien yli jiiemi nou- oikeuksianiiille teollisuudenaloille.
telmin paastitoikeubieD
hintoien ja maa- s€eyli 1 000miljoonaan tonniin.
Ajan mittaan lukiet-awlla s3awtettavat
rien kehitysta.
Tuleva paastdkauppakausikaanei neilla -;"
Deestdienvahenol*9ettulevat vhteiskunEU:npeastdoikeuskauppa
on periaatteessa nekymin koiaa tilannetta. Alustavien ar
kalliiksi. Pa5;ttikauDan
hyvin toimiva marlkina, ja se on painanut vioid€mme mukaan Daesfttoikeutsia on ;iniii"'t;ht"iiiio-;"
irsiairiuirsetloia""i'' ronai"t"".1""paesdtasetetunpeastiikatonalapuolelle.Va'
tuttavaan toimintaan, iolloin teolisuus ioulitettavasnpaestdoikeudenhinta, noin 8 putuu tehostamaanprosessejaan.
roa tonnilta, on liian halpa ohjatakse€ninEU:n tulee tiuk€ntaa pa:stitkattoa, [sata
vestointeiavehihiiliseen vhteiskuntaan.
paastiroileuskaupanohjaavuuttanostamalla
tukiaei tarvita,kun hiilpeastitjenhintaa sekebajentaapaest6spthiotaan oint rnon;naisei Tar6in on Erillisia
ja yhdentaesita muiliian lorkea p istbkatto,jasenmaillaei ollut paiistiikatto
kauppaaalueellisesti
on riittavan
p:iestiikauppaja4estelmiin.
iittavne poliitthta tahtoa sopia tiutoista raNeuvottelut
hin
joitteista. Tamakoskeesekanylyis6 Kioton tiukkaja paestiioikeuden
yhteiseste peastokaupastamuun muassa
kautta ettii tulevaa kolmafta peastitkauppa- hinta ohjaayrityksie.
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pituuson noin 4000tai6000 me*kia. Toimitusmuokkaajataruittaessa
Kirj'oitusten
lyhenteajulkaistavat
artikkelit.

