NAFTA kallinebningmaailmpeabendlahtihaakimanaftasoltuvuse
sOstlaotsast

Kuidas iile elada globaalne energiakriis?
ning pea k6ik k6nelevad uuest ja
pikaajalisest langusest - m6ned
majandusteadlased
raagivad koguni tileilmsest depressioonistmis v6ib kesta aastakiimneid.
Me oleme iihtakki marganud,
et kogu maailma hoiab kaigus
nafta.
Oleme
naftatsivilisatsioon. Me kasvatame oma toitu
mineraalvaetiste
ja pestitsiidide
abil. Plastmass,
ravimid ning
meie riided on enamalt jaolt
toodetud naftast. Naftast s61tub
ka meie transport, kiite, elekter
ja valgustils.
President Clinton iitles kord

aailmaonhaaranud paanic
ka. Nafta hind
on t6usnud
tile 60 dollari barrelilt ning liihiajaks prognoosivad nii m6nedki
selle't6usu 80,90 v6ikoguni 100
dollarini. Maailma naftavarud
viihenevad ning pollitikud ja ariliidrid tunnevad hirmu. Inimesed on alustanud juba tanavaproteste. Oieilmse majanduse
areng on hakanud aeglustuma

fraasi: "It's the Economy; StUpid!"
- "K6ige aluseks on majandus,
lollpea!" Me oleme praegu alles
hakanud am saama, et meie Il!ajanduse
mootoriks
on suurel
maaral nafta. Teisis6nu: "K6ige
aluseks on nafta!" Kui meie riigijuhid kra,tsivad oma kollektiivset
pead ning saadavad laiali ju.hme
pressiteateid
vallandull1,ld naftakriisist, on kogu maailma tarbijad loodud taevasse t6usvatest
bensiini-jakiitte6lihindadest.
Ka
muude kaupade ja teenuste hillnad hakkavad naftahinna t6usu
t6ttu kasvama. Ning paraku pole

oodata naftakriisi vaibumist. Sellest saab meie elu lahutamatu
osa - ja seda niikauaks, kuni me
ei suuda vabastada ennast nafta
ja fossillsete Wtuste siistla ots~t.
Kesk seda suurt segadust avaldas Euroopa Kornisjon asja 46-lehekilljelise rohelise raamatu, mis
pakub valja iiksikasjaliku ellujaiimis6petuse - teekaardi igale inimesele, perekonnale; kogukonnale ja riigile nafta hinnat6usust

Energiat aitab saasta
90-kilomeetrine piirkiirus. saastupirnidja
majade soojustamine.
tulerieva soki leevendamiseks.
Raporti

jargi saaksid

EL- i llikrnes-

riigid rangete saastumeetrnete
rakendamisel elamu-, ari- ja
toostushoonetes
ningJ:ranspordis viihendada oma energiatarbimist 20% v6rra. USAv6iks energiat kokku hoida veel rohkem,
sest Ohendiiigid kulutavad iihe
iihiku SKT tootrniseks 50% rohkern energiat kui EL.

Tarbijad, kuulake seda! Eu-

roopa Komisjoni uuring iitleb, et
keskmine
EL-i majapidamine
v6iks energiasaastlike
meetrnete abil aastas kokku hoida 1000
eurot, mis aitaks korvata naftahinna t6usu.
Majanduskasvenergiasaastust

EL-i roheline

raamat

sisaldab

rohkesti
ettepanekuid
energiasaastuks pea k6igis eluvaldkondades: naiteks inimeste motiveerimine energiasaastlike autode ,ostmiseks; piirkiiruse vahendamine
55 miiliqi (ligi90
km) tunnis; elamu- ja arihoonete soojustamine ning soojapidavate akende paigaldaniine; saastupirnide kasutamine; saastlikumad kodumasinad; ning riiklike
energiainfrastrnktuuride
muutmine efektiivsemaks.
Etmotiveerida
iihiskonda
energiat saastma,
sused rakendama

peavad valitrea stratee-

giaid, mille hulka kuulub maksustamine, majanduslike
motivatsioonide loomine ning partnerlus toostuse, kogukondade ja

majaomanikega.
Kui valitsused,

,

t6ostussektor

ja tarbijad hakkavad energiasaas-

tu meetmetele raha kulutama,
annab see t6nke majanduse
arengule ning loob rniljoneid uuc
si tookohti - neist rniljoni ainuiiksi Euroopas. Energiaefektiivsusest tulenev kokkuhoid tahendab rohkem vaba raha, mida
v6ib investeerida jatkusuutliku
arengu teistesse vald!<ondadesse.
Kuid energiasaastust
iiksi ei
piisa. Kui me tahame majanduslikku kuristikku langemist ning
kliimasoojenemist
viiltida, tuleb
alustada pingutusi ka selleks, et
vabastada iihiskond naftas6ltuvusest ning minna tile taastuvatele energiaallikatele
- tuule-,
paikese-, maasoojus-, hiidro- ja
biomassi energiale - ning rohelisele vesinikuenergiale.
Kuidas finantseerida
tileminekut vesinikuenergiale?
T6sist
tiihelepanu tuleb poorata maksusiisteemile.
Maksustada
tuleks keskkonda
kahjustavaid
praktikaid - ning saastlikele teha erand. 'fulevikus v6iks sellisteseaduste
abil kogutavast cahast subsideerida
taastuvenergia arengut ja vesiniknkiitusel
tuginevat tehnoloogiat.
Rohelist maksureforrni
on

alustatud reas riikides, sh Rootsis,
Taanis, MadaJrnaades, Ohendkuningriigis, Norras ja Itaalias.
Keskkonnamaksud
moodustavadpraegu
tileilmsetest maksutuludest vaid 3 protsenti, kuid
nende potentsiaal
on iiiiratu.
Keskkonda reostavate t66stuste
subsideerimise
16petamine
v6iks aastas tiihendada 500 miljardi dollari suurust kokkuhoiduo Selle raha v6iks investeerida
taastuv- ja vesinikuenergiasse.
Huvitaval moel on kogemused naidanud,
et ehkki ettev6tted ei suhtu t6ostusreostuse maksut6usu just hasti, on see
sundinud neid suurendama ressursiefektiivsust
ning aidanud
muutuda maailn1aturul konkurentsiv6imelisemaks.
Uuringud
naitavad, et mitmed riigid, "kellei on k6ige k6rgemad keskkonnamaksud,
on iihtaegu maail-'
mas k6ige konkurentsiv6imeliserna t66stussektoriga".
Iga riik peaks piistitama
eesmargi viia liihema viie aasta
jooksul ellu k6ik Euroopa Komisjoni rohelises raamatus sisalduvad soovitused. Meil ei ole aega oodata.o

