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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по околна 
среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че пазарните инструменти включват важни инструменти за 
прилагане на принципа „Замърсителят плаща” и по-общо за вземане под внимание 
на скритите производствени разходи и потреблението по отношение на човешкото 
здраве и околната среда по разходно-ефективен начин;

Б. като има предвид, че реформата на вредните за околната среда субсидии (EHS) 
може да допринесе за борбата с изменението на климата, за насърчаване на 
устойчиво развитие и запазване на международната конкурентоспособност на ЕС;

1. счита, че постигнатото споразумение на Европейския съвет в Брюксел през 
пролетта на 2007 г. за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 20 % към 
2020 г. сравнено с нивата от 1990 г.1, ще изисква допълнително съвместно усилие от 
ЕС27, което се измерва в рамките на -0,19 % до -0,24 % от БВП годишно;

2. отбелязва, че на европейските икономики се падат повече от 35% от световния 
пазар за търговия с екологични стоки и че европейските предприятия следователно 
имат добри предпоставки, за да се възползват от глобална зелена икономика и по 
този начин се компенсира поне част от въздействието върху БВП;

3. отбелязва, че пазарните инструменти обхващат широк спектър от инструменти, 
предназначени да отговорят на специфични цели, като например разрешителни, 
които могат да се търгуват и са предназначени за постигане на намаляване на 
замърсяването (като емисии на CO2); екологични данъци, чиято цел е да променят 
цените и по този начин поведението на производителите и потребителите; 
екологични такси, предназначени да покрият разходите за екологични услуги; 
свързани с околната среда субсидии, предназначени да подкрепят разработването на 
по-чисти технологии и т.н.;

4. изтъква, че въз основа на опита през последните години въпросът „кой е най-
добрият инструмент” се превърна в „коя е най-добрата комбинация от 
инструменти”;

5. подчертава, че разработването на комбинации от инструменти ще съдейства за 
оптимално използване на пазарните инструменти; в тази връзка счита, че пазарните 
инструменти могат да допринесат значително за постигане на целите от 
Лисабонския дневен ред;

6. припомня, че в проучвания на Комисията се заключава, че постигането на целите от 
Киото би могло да струва 6,8 млрд. евро, но чрез използване на схемата на ЕС за 

                                               
1 нивата от 1990 г. на еквивалентните на въглеродния двуокис вещества (CO2-eq ) бяха 4266,4 млн. тона 
(ЕС-15) и 1104,4 млн. тона (ЕС-10).
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търговия с емисии на парникови газове (ETS) е възможно да се намалят годишните 
разходи до 2,9 до 3,7 млрд. евро;

7. изразява становището, че мерките по отношение на енергията и климата, приети 
като част от цялостна концепция на равнище ЕС и на национално равнище трябва да 
бъдат приведени в съответствие с целите, съгласувани в Лисабон и Гьотеборг;

8. припомня, че в директивата за енергийното данъчно облагане се предвижда, че при 
определени условия данъчното облагане може частично или изцяло да се замени с 
алтернативни, основаващи се на пазара инструменти, включително, в частност 
системата на ЕС за търговия с емисии (ETS);

9. изразява становището, че пазарните инструменти представляват подходящо и 
ефективно средство за включване на външните въздействия, които следва да бъдат 
използвани много по-често и които могат да допълнят, но не и да заменят, 
административните инструменти;

10. призовава за по-широко използване на пазарните инструменти с оглед на постигане 
на целите на политиката в областта на околната среда в отделните държави-членки 
и в ЕС; освен това в тази връзка следва да се обърне внимание суверенитетът на 
държавите-членки в областта на фискалните въпроси да не поражда изкривявания 
на конкуренцията;

11. изтъква, че високата нееластичност на търсенето, свързано с отношението данък-
разход на гориво, ще наложи необходимостта от политически неудобно повишаване 
на данъчната тежест върху потребителите за постигане на осезателно намаляване на 
емисиите1;

12. съгласява се с анализа на Комисията, че системата на ЕС за търговия с емисии (ETS) 
е най-разходно-ефективният, чувствителен към търсенето и обективен, основан на 
пазара инструмент в наличност за постигане на целите, поставени от Европейския 
съвет за намаляване на емисиите на парникови газове2;

13. настоятелно призовава Комисията да укрепи системата на ЕС за търговия с емисии 
(ETS) посредством постепенно затягане на ограниченията и налагането им на 
всички производители на емисии като основно средство за постигане на целите за 
намаляване на емисиите на парникови газове към 2020 г.

14. счита, че енергийното данъчно облагане следва да остане второстепенно и 
допълнително средство за намаляване на емисиите на парникови газове само за 

                                               
1 Икономика от данъци, свързани с околната среда, фигура 3.1 "Продажба на и данъци върху бензин и 
дизелово гориво в държавите-членки на ОИСР (1994-2004)"
2 Напр. енергийният сектор остава ключов сектор за намаляване на емисиите на парникови газове. Той 
осигурява около 66% от общото глобално намаление съпоставено с базови показатели към 2030 г. 
Емисиите на CO2, получени основно от производство на електроенергия, понастоящем се обработват 
посредством системата на ЕС за търговия с емисии (ETS). Други мерки като либерализирането на 
енергийния пазар, в т.ч. правото на потребителя на избор на доставчик, могат да допринесат за тази цел.
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емисии, върху които не може, пряко или косвено, да се въздейства чрез системата 
на ЕС за търговия с емисии (ETS);

15. приветства възникването на финансови инструменти в допълнение към данъчното 
облагане и схемите за търговия с емисии, особено нарастващата наличност на 
зелени/етични инвестиции, като зелени облигации, които повишават 
осведомеността и създават възможност за пазарен избор за инвеститорите;

16. признава подкрепящата роля на рисковия капитал и на инвестиционните дружества 
с частен капитал за инвестиране в областта на технологиите с ниско равнище на 
въглерод;

17. изразява съгласие с Комисията, че премахването на вредни за околната среда 
субсидии съставлява важна допълнителна мярка за постигане на устойчиво развитие 
и особено на целите, утвърдени от държавните и правителствени ръководители на 
ЕС по отношение на цялостна програма в областта на енергията и изменението на 
климата;

18. счита, след обсъждане на предстоящата оценка на Комисията на въздействието на 
системата на ЕС за търговия с емисии (ETS), че единно ограничение за ЕС, с 
цялостно търгуване на всички квоти, осъществявано от Комисията на тригодишни 
траншове до 2020 г., е възможност, която следва допълнително да бъде проучена, 
като се обърне съответно внимание на начина, по който следва да бъдат използвани 
постъпленията от търгуването с квоти (намаляване на емисиите на парникови 
газове, финансиране на научноизследователска и развойна дейност и т.н.), като 
същевременно се гарантира преразпределение, което облагодетелства онези 
държави-членки, които в резултат на усилията си за намаляване на емисиите на 
парникови газове, причиняват по-малко замърсяване и надлежно спазват правилата 
за държавни помощи;

19. подчертава в тази връзка важността да се насърчи развитието на глобалния пазар на 
въглерод с цел да се постигне необходимото значително намаляване на емисиите по 
разходно-ефективен начин и предлага акцентирането върху схемата на ЕС за 
търговия с емисии като най-важния механизъм на Европа за постигане на целите за 
намаляване на емисиите ще окаже влияние върху създаването на този световен 
пазар в рамките на Европейския съюз, в допълнение към съществуващите успешно 
функциониращи финансови пазари;

20. счита, че е важно да насърчи търговските партньори на ЕС да предприемат 
ефективни мерки за намаляване на емисиите на парникови газове и да разработят 
съпоставими и взаимно признати стандарти, но когато такова споразумение не може 
да бъде постигнато, настоятелно призовава Комисията да разработи необходимите 
стимули като например механизми за изравняване нивата на въглерода; признава, че 
задължителните международни критерии и ангажименти за всички сектори, 
изложени на рисковете на конкуренцията, биха били за предпочитане пред 
евентуалното приемане на гранични данъчни корекции, които да компенсират 
изкривяванията между търговските партньори;

21. призовава Комисията да започне подробен преглед на съществуващите данъци и 
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субсидии с цел да се оцени тяхната ефективност по отношение на намаляването на 
емисиите на парникови газове;

22. призовава за по-широко използване на пазарните инструменти в целия ЕС с оглед 
на постигане на целите на политиката в областта на околната среда като цяло и по-
специално включването на външните разходи; предлага, например, използването на 
по-тясно свързани с пазара инструменти за насърчаване на енергийна ефективност и 
топлоизолация на сградите.
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