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FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at markedsbaserede instrumenter udgør vigtige redskaber i
bestræbelserne på at implementere "forureneren betaler"-princippet og mere generelt på 
at få medregnet de skjulte omkostninger for folks sundhed og miljøet i forbindelse med 
produktion og forbrug på en omkostningseffektiv måde,

B. der henviser til, at reformen af miljøskadelige støtteordninger kan bidrage til 
bekæmpelse af klimaforandringer, fremme af bæredygtig udvikling og bevaring af EU's
internationale konkurrenceevne,

1. mener, at den enighed, der blev nået på Det Europæiske Råd i Bruxelles i foråret 2007 
om at nedbringe EU's udledning af drivhusgasser med minimum 20 % inden 2020 i 
forhold til 1990-niveauet1, vil kræve en ekstra fælles indsats fra de 27 EU-lande, som 
ifølge beregninger vil medføre et årligt fald i BNP på mellem 0,19 % og 0,24 %;

2. bemærker, at de europæiske økonomier tegner sig for over 35 % af verdensmarkedet for 
handel med miljøvarer, og at europæiske virksomheder derfor har et godt udgangspunkt 
for at drage fordel af en global grøn økonomi, hvilket i det mindste opvejer en del af 
indvirkningen på BNP;

3. bemærker, at markedsbaserede instrumenter omfatter et bredt udvalg af instrumenter, 
som er skabt til at opfylde specifikke formål, som f.eks. omsættelige tilladelser, der har 
til formål at mindske forureningen (f.eks. CO2-emissioner), miljøskatter, der skal ændre 
priserne og dermed producenters og forbrugeres adfærd, miljøafgifter, der skal dække 
omkostningerne ved miljøtjenester, og miljømæssige subsidier, der skal støtte 
udviklingen af renere teknologier osv.;

4. påpeger, at erfaringerne i de seneste år har vist, at spørgsmålet "Hvilke instrumenter er 
bedst?" er blevet til spørgsmålet "Hvilken kombination af instrumenter er bedst?";

5. understreger, at udviklingen af instrumentkombinationer vil hjælpe med til at optimere 
anvendelsen af markedsbaserede instrumenter; mener i denne forbindelse, at sådanne 
instrumenter i høj grad kan bidrage til at nå Lissabon-dagsordenens mål;

6. minder om, at det i henhold til undersøgelser foretaget af Kommissionen kunne koste 
hele 6,8 mia. EUR at nå Kyoto-målene, men at det ved at anvende EU's 
emissionshandelsordning er muligt at nå de samme mål for en årlig omkostning på 2,9 
til 3,7 mia. EUR;

7. mener, at de energi- og klimapolitiske foranstaltninger, der besluttes inden for en 
overordnet ramme såvel på EU-plan som på nationalt plan, skal bringes i 

                                               
1 1990-niveauet lå på 4266,4 mio. t CO2 eq (EU-15) og 1104,4 mio. t CO2 eq (EU-10).
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overensstemmelse med de mål, der blev fastsat i Lissabon og Göteborg;

8. minder om, at i henhold til energibeskatningsdirektivet kan beskatning på visse 
betingelser helt eller delvist erstattes med alternative markedsbaserede instrumenter, 
herunder navnlig EU's emissionshandelsordning;

9. mener, at markedsbaserede instrumenter er et velegnet og effektivt middel til 
internalisering af eksterne virkninger, der bør anvendes oftere, og som kan supplere, 
men ikke erstatte administrative instrumenter;

10. kræver, at de enkelte medlemslande og EU i øget omfang anvender markedsbaserede 
instrumenter til opfyldelse af miljømæssige målsætninger; mener i denne forbindelse, at 
det bør sikres, at medlemsstaternes suverænitet med hensyn til skattelovgivning ikke 
medfører konkurrenceforvridning;

11. påpeger, at med den lave efterspørgselselasticitet for brændstof vil det kræve en politisk 
vanskelig gennemførelse af en stigning i skattebyrden for forbrugerne for at opnå 
mærkbare emissionsreduktioner gennem beskatning1;

12. er enigt i Kommissionens analyse, der konkluderer, at EU's emissionshandelsordning er 
det mest omkostningseffektive, efterspørgselsorienterede og objektive markedsbaserede 
instrument, der findes med hensyn til opfyldelse af Det Europæiske Råds mål for 
nedbringelse af udledningen af drivhusgasser2;

13. opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at styrke EU's 
emissionshandelsordning ved at indføre en gradvis stramning af loftet og udvide det til 
at gælde for alle de største emissionslande som det væsentligste middel til at nå 2020-
målene for nedbringelse af udledningen af drivhusgasser;

14. mener, at energibeskatning alene bør forblive et sekundært og supplerende værktøj til 
nedbringelse af udledningen af drivhusgasser for emissioner, der hverken direkte eller 
indirekte kan påvirkes af EU's emissionshandelsordning;

15. glæder sig over, at der ud over beskatning og ordninger med omsættelige tilladelser 
kommer nye finansielle instrumenter til, navnlig stigningen i grønne/etiske 
investeringer, som f.eks. grønne obligationer, der bidrager til øget opmærksomhed og 
skaber et markedsvalg for investorer;

16. anerkender den støttefunktion, som risikovillig kapital og private kapitalselskaber har 
for investeringer i teknologi med lavt CO2-udslip;

17. er enigt med Kommissionen i, at afskaffelse af miljøskadelige støtteordninger udgør en 

                                               
1 Fordelene ved miljøbeskatning, figur 3.1 "Salg af og afgifter på benzin og diesel i de europæiske OECD-lande 
(1994-2004)".
2 Energisektoren er for eksempel fortsat meget vigtig i forhold til nedbringelsen af udledningen af drivhusgasser.
Den vil have stået for ca. 66 % af den samlede nedbringelse i 2030 i forhold til udgangsåret. Udledningen af CO2
fra størstedelen af elproduktionen er i øjeblikket omfattet af EU's emissionshandelsordning. Andre 
foranstaltninger, såsom liberaliseringen af elmarkedet, herunder forbrugernes frie valg af leverandør, kan også 
bidrage til opnåelsen af målet.
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væsentlig supplerende foranstaltning til sikring af bæredygtig udvikling og navnlig til 
opfyldelse af de mål, som er godkendt af EU's stats- og regeringschefer med hensyn til
den integrerede dagsorden for klimaændringer og energi;

18. mener efter at have vurderet Kommissionens kommende konsekvensanalyse af EU's 
emissionshandelsordning, at et fælles loft på EU-plan med fuld auktionering fra 
Kommissionens side af alle kvoter i treårige perioder frem til 2020 er en mulighed, som 
bør undersøges nærmere under behørig hensyntagen til den måde, hvorpå indtægterne 
fra auktioneringen af kvoter anvendes (reduktion af drivhusgasemissioner, støtte til 
forskning og udvikling, osv.), idet der skal sikres en omfordeling, som favoriserer de 
medlemsstater, der som et resultat af deres bestræbelser på at reducere 
drivhusgasemissionerne forurener mindre, og under behørig hensyntagen til reglerne for 
statsstøtte;

19. understreger i denne forbindelse betydningen af at fremme udviklingen af det globale 
CO2-marked for at opnå de nødvendige omfattende emissionsreduktioner på en 
omkostningseffektiv måde og formoder, at indførelsen af en øvre grænse for EU's 
emissionshandelsordning som den dominerende mekanisme til opfyldelse af 
emissionsmålene vil få indflydelse på oprettelsen af det globale marked i EU ved siden 
af dets eksisterende succesfulde finansielle markeder;

20. mener, at det er vigtigt at tilskynde EU's handelspartnere til at træffe effektive 
foranstaltninger til at reducere drivhusgasemissionerne og til at udvikle 
sammenlignelige og gensidigt anerkendte normer, men opfordrer indtrængende 
Kommissionen til i tilfælde, hvor der ikke kan opnås en sådan ordning, at skabe de 
nødvendige incitamenter såsom kulstofudligningsmekanismer; erkender, at bindende 
internationale kriterier og forpligtelser for alle sektorer, der er sårbare over for 
konkurrence, ville være at foretrække frem for den mulige vedtagelse af 
afgiftstilpasning ved grænserne for at modvirke konkurrenceforvridning blandt 
handelspartnere;

21. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en detaljeret oversigt over de gældende skatter 
og subsidier med henblik på at vurdere, hvor effektive de er til at reducere 
drivhusgasemissionerne;

22. kræver, at markedsbaserede instrumenter i øget omfang anvendes i EU til opfyldelse af
generelle miljøpolitiske målsætninger og navnlig til internalisering af eksterne 
omkostninger; foreslår eksempelvis at anvende stærkt markedsbaserede instrumenter 
med henblik på at fremme energieffektivitet og varmeisolering i bygninger.
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