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NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

A. vzhledem k tomu, že mezi tržní nástroje patří důležité nástroje pro uplatňování zásady 
„znečišťovatel platí“ a v širším významu také nástroje pro hospodárné zohledňování 
skrytých nákladů, které výroba a spotřeba přinášejí v oblasti zdraví a životního prostředí;

B. vzhledem k tomu, že reforma dotací, které negativně ovlivňují životní prostředí, může 
přispět k řešení změny klimatu, podpořit udržitelný rozvoj a zachovat mezinárodní 
konkurenceschopnost EU;

1. domnívá se, že dohoda, které bylo dosaženo na zasedání Evropské rady v Bruselu na jaře 
roku 2007, podle níž by do roku 2020 mělo dojít ke snížení emisí skleníkových plynů 
o nejméně 20 % oproti roku 19901, bude vyžadovat další spojené úsilí všech 27 členů EU 
s náklady 0,19 % až 0,24 % HDP ročně;

2. konstatuje, že evropská hospodářství představují více než 35 % světového obchodu 
s ekologickým zbožím a že evropské společnosti mají proto dobré postavení pro využití 
globálního systému ekologického hospodářství, což alespoň zčásti vyrovnává pokles 
HDP;

3. připomíná, že tržní nástroje zahrnují širokou škálu nástrojů, které jsou navrženy tak, aby 
odpovídaly specifickým účelům, jako jsou obchodovatelné povolenky, jejichž smyslem je 
omezit znečištění (například emisemi CO2), ekologické daně, které mají ovlivnit ceny a 
tím chování výrobců a spotřebitelů, ekologické poplatky určené k pokrytí nákladů na 
ekologické služby, ekologické dotace na podporu rozvoje čistších technologií atd.;

4. zdůrazňuje, že zkušenost z minulých let ukazuje, že otázka „který nástroj je nejlepší“ se 
změnila na otázku „jaká kombinace nástrojů je nejlepší“;

5. zdůrazňuje, že rozvoj kombinací nástrojů pomůže optimalizovat používání tržních 
nástrojů; v této souvislosti se domnívá, že tržní nástroje mohou významně přispět 
k dosažení cílů lisabonské agendy;

6. připomíná, že podle studií vypracovaných Komisí mohou náklady na splnění kjótských 
cílů dosahovat až 6,8 miliard EUR, zatímco při využití systému EU pro obchodování 
s emisemi skleníkových plynů (EU–ETS) je možné snížit roční náklady na 2,9 až 3,7 
miliardy EUR;

7. zastává názor, že opatření politik v oblasti energetiky a klimatu, která byla přijata v rámci 
společné koncepce jak na úrovni EU, tak na vnitrostátní úrovni, musí být uvedena do 
souladu s cíli stanovenými v Lisabonu a Göteborgu;

8. připomíná, že směrnice o zdanění energie předpokládá, že za určitých podmínek lze 
                                               
1 Hodnota emisí v roce 1990 byla 4266,4 milionů tun CO2 (EU-15) a 1104,4 milionů tun CO2 (EU-10).
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zdanění plně nebo částečně nahradit alternativními tržními nástroji, včetně a zejména 
systémem EU–ETS;

9. zastává názor, že tržní nástroje jsou vhodným a účinným nástrojem pro internalizaci 
vnějších dopadů, který by měl být využíván mnohem častěji a který může doplnit, nikoliv 
nahradit administrativní nástroje;

10. požaduje, aby byly tržní nástroje mnohem více používány pro dosažení cílů politiky v 
oblasti životního prostředí v jednotlivých členských státech a v EU, přičemž je třeba dbát 
na to, aby v důsledku daňové suverenity členských států nedocházelo k narušení 
hospodářské soutěže;

11. zdůrazňuje, že vzhledem k vysoce nepružné poptávce po zdanění spotřeby paliva by pro 
dosažení jakéhokoliv znatelného snížení emisí bylo nutné provést politicky problematické 
zvýšení daňového zatížení spotřebitelů1; 

12. souhlasí se závěry analýzy vypracované Komisí, že pro snížení emisí skleníkových plynů 
na hodnotu stanovenou Evropskou radou je systém EU–ETS tím nejhospodárnějším 
a nejobjektivnějším tržním nástrojem, který je navíc schopen nejcitlivěji reagovat na 
kolísání poptávky2;

13. důrazně proto vyzývá Komisi, aby za základ své strategie pro snížení emisí skleníkových 
plynů do roku 2020 považovala posílení systému EU–ETS pomocí stanovování stále 
striktnějších limitů a rozšíření jejich uplatňování na všechny hlavní znečišťovatele;

14. domnívá se, že zdanění energií by mělo zůstat vedlejším a doplňkovým nástrojem pro 
snížení emisí skleníkových plynů v situacích, kdy hodnotu emisí nelze přímo ani nepřímo 
systémem EU–ETS ovlivnit;

15. vítá vznik nových finančních nástrojů vedle zdanění a systémů obchodování s emisemi, 
zejména zvyšování dostupnosti ekologických / etických investic, jako jsou ekologické 
cenné papíry, lepší informovanost a vytváření možnosti volby trhu pro investory;

16. uznává podpůrnou úlohu rizikového kapitálu a soukromých podniků pro investování v 
oblasti nízkouhlíkových technologií;

17. souhlasí s Komisí, že zrušení dotací negativně ovlivňujících životní prostředí zahrnuje 
zásadní doplňkové opatření pro dosažení udržitelného rozvoje, a zejména cíle přijaté 
představiteli států a předsedy vlád EU, pokud jde o integrovanou agendu v oblasti změny 
klimatu a energetiky;

                                               
1 Zdanění související se životním prostředím, obr. 3.1 „Prodej a zdanění benzínu a nafty v zemích EU 
s členstvím v OECD (1994-2004)”.
2 Například odvětví výroby elektrické energie zůstává z hlediska snížení emisí skleníkových plynů klíčovou 
oblastí. Ve vztahu k základní normě má snížení emisí v tomto odvětví představovat 66 % celkového snížení 
celosvětových emisí do roku 2030. Systém EU–ETS v současnosti pokrývá emise CO2 pocházející z většiny 
procesů výroby elektřiny.  Ke stejnému cíli by mohla přispět i další opatření, jako například liberalizace trhu 
s elektřinou včetně opatření umožňujícího spotřebiteli, aby si sám zvolil dodavatele.
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18. zastává názor, že v závislosti na výsledcích posouzení dopadu systému EU–ETS, které má 
v nadcházející době provést Komise, je třeba dále pracovat na řešení založeném na 
jednotném limitu pro celou EU a dražbě všech povolenek Komisí v rámci tříletých tranší 
do roku 2020 a věnovat přitom přiměřenou pozornost způsobu, jakým by měly být výnosy 
z dražby povolenek využívány (snižování emisí skleníkových plynů, financování 
výzkumu a vývoje atd.); domnívá se rovněž, že je přitom nutné zajistit přerozdělování, 
které zvýhodní členské státy, jež v důsledku svého úsilí omezit emise skleníkových plynů 
znečišťují méně, a řádně zohlednit pravidla pro poskytování státní podpory;

19. zdůrazňuje v tomto ohledu význam podpory rozvoje globálního trhu s uhlíkem s cílem  
dosáhnout hospodárným způsobem nezbytného výrazného snížení emisí a domnívá se, že 
zdůrazňování stropu systému EU–ETS jakožto hlavního mechanismu Evropy pro dosažení 
jejích emisních cílů ovlivní vytvoření tohoto globálního trhu v rámci Evropské unie vedle 
stávajících úspěšných finančních trhů;

20. domnívá se, že je důležité podpořit obchodní partnery EU při přijímání účinných opatření 
pro snižování emisí skleníkových plynů a při rozvoji srovnatelných a vzájemně 
uznávaných norem; zároveň důrazně vyzývá Komisi, aby tam, kde by takových opatření 
nemohlo být dosaženo, vytvořila nezbytné pobídky, jako jsou mechanismy vyrovnání 
nákladů oxidu uhličitého; uznává, že by závazná mezinárodní měřítka a závazky, jež by se 
vztahovaly na všechna odvětví podléhající konkurenci, byly pro překlenutí rozdílů mezi 
obchodními partnery vhodnější než eventuální úpravy daní na hranicích;

21. žádá Komisi, aby iniciovala podrobný přezkum stávajících daní a dotací s cílem posoudit 
jejich účinnost při snižování emisí skleníkových plynů;

22. požaduje, aby byly tržní nástroje v celé EU ve větší míře uplatňovány za obecným účelem 
dosažení cílů politiky v oblasti životního prostředí a za konkrétním účelem internalizace 
vnějších nákladů; vybízí k tomu, aby se například používaly silnější tržní nástroje za 
účelem podpory energetické účinnosti a tepelné izolace budov.
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