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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αγορακεντρικά μέσα αποτελούνται από σημαντικά εργαλεία 
για την εφαρμογή της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει" και, ευρύτερα, για να 
συνυπολογίζεται το αφανές κόστος της παραγωγής και της κατανάλωσης για την υγεία 
των ανθρώπων και το περιβάλλον, με οικονομικώς αποδοτικό τρόπο,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση των επιδοτήσεων που είναι επιβλαβείς για το 
περιβάλλον μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, στην 
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και στη διατήρηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας 
της ΕΕ,

1. θεωρεί ότι η συμφωνία που επετεύχθη στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών 
του 2007 για τη μείωση, έως το 2020, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ 
τουλάχιστον κατά 20 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 19901, προϋποθέτει επιπλέον 
συνδυασμένη προσπάθεια της ΕΕ27 η οποία υπολογίζεται ότι θα αντιστοιχεί σε -0,19 % 
έως -0,24 % του ΑΕΠ ετησίως·

2. παρατηρεί ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες αθροίζουν περισσότερο από το 35% της 
παγκόσμιας αγοράς όσον αφορά την εμπορία περιβαλλοντικών αγαθών και ότι οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες είναι, ως εκ τούτου, στην κατάλληλη θέση να εκμεταλλευτούν την 
παγκόσμια "πράσινη" οικονομία, γεγονός που αντισταθμίζει τουλάχιστον ένα μέρος των 
επιπτώσεων στο ΑΕγχΠ·

3. επισημαίνει ότι τα αγορακεντρικά μέσα περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία εργαλείων τα 
οποία είναι σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένους σκοπούς, όπως οι 
εμπορεύσιμες άδειες που έχουν σχεδιαστεί με στόχο να επιτύχουν μείωση της μόλυνσης 
(όπως των εκπομπών CO2),οι περιβαλλοντικοί φόροι, οι οποίοι αποσκοπούν στο να
αλλάξουν τις τιμές και επομένως τη συμπεριφορά των παραγωγών και των καταναλωτών,
τα περιβαλλοντικά τέλη, σχεδιασμένα να καλύπτουν το κόστος των περιβαλλοντικών 
υπηρεσιών, οι περιβαλλοντικές επιδοτήσεις, σχεδιασμένες να υποστηρίζουν την ανάπτυξη 
καθαρότερων τεχνολογιών, κ.λπ.·

4. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την εμπειρία των τελευταίων χρόνων, το ερώτημα του "ποιο 
μέσο είναι καλύτερο" έχει μετατραπεί σε "ποιος συνδυασμός μέσων είναι καλύτερος"·

5. τονίζει ότι η ανάπτυξη συνδυασμένων μέσων θα βοηθήσει στη βελτιστοποίηση της 
χρήσης των αγορακεντρικών μέσων· θεωρεί υπό αυτή την έννοια ότι τα αγορακεντρικά 
μέσα μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της ατζέντας της 
Λισσαβόνας·

                                               
1 Το 1990 τα επίπεδα ήταν 4266,4 εκατ. τόννοι ισοδυνάμου CO2 (ΕΕ-15) και 1.104,4 εκατ. τόννοι ισοδυνάμου 
CO2 (ΕΕ-10).
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6. υπενθυμίζει ότι μελέτες της Επιτροπής καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η επίτευξη των 
στόχων του Κιότο θα μπορούσε να κοστίσει έως 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η χρήση 
του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ 
(ΣΕΔΕ) θα μπορούσε να μειώσει το ετήσιο κόστος στα 2,9 έως 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ·

7. είναι της άποψης ότι τα μέτρα για την ενέργεια και το κλίμα που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο 
ενός συνολικού σχεδίου σε επίπεδο ΕΕ, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, πρέπει να 
προσαρμοστούν στους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Λισσαβόνα και το Γκέτεμποργκ·

8. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για την ενεργειακή φορολογία προβλέπει ότι, υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, η φορολογία μπορεί να αντικατασταθεί πλήρως ή εν μέρει από 
εναλλακτικά αγορακεντρικά μέσα, κυρίως από το ΣΕΔΕ·

9. είναι της άποψης ότι τα αγορακεντρικά μέσα αντιπροσωπεύουν έναν κατάλληλο και 
αποτελεσματικό τρόπο εσωτερίκευσης των εξωτερικών επιπτώσεων, ο οποίος θα έπρεπε 
να χρησιμοποιείται πολύ συχνότερα και ο οποίος μπορεί να συμπληρώσει, αλλά όχι να 
αντικαταστήσει, τα διοικητικά μέσα·

10. ζητεί μεγαλύτερη χρήση των αγορακεντρικών μέσων για την επίτευξη των στόχων 
περιβαλλοντικής πολιτικής στα επιμέρους κράτη μέλη και την ΕΕ· ωστόσο, θα πρέπει να 
δοθεί μεγαλύτερη προσοχή προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κυριαρχία των κρατών 
μελών στα φορολογικά θέματα δεν οδηγεί σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού·

11. επισημαίνει ότι λόγω της μεγάλης ανελαστικότητας όσον αφορά τη ζήτηση για φορολογία 
της κατανάλωσης καυσίμων, θα ήταν απαραίτητη μια - προβληματική από πολιτικής 
άποψης - αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των καταναλωτών προκειμένου να 
επιτευχθεί οποιαδήποτε αξιόλογη μείωση των εκπομπών1·

12. συμφωνεί με την ανάλυση της Επιτροπής ότι το ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι το αποδοτικότερο από 
πλευράς κόστους, το πιο ευαίσθητο ως προς τη ζήτηση και το αντικειμενικότερο 
αγορακεντρικό μέσο διαθέσιμο για την επίτευξη της μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που έχει ορίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο2·

13. απευθύνει κατά συνέπεια έκκληση προς την Επιτροπή να ενισχύσει το ΣΕΔΕ της ΕΕ 
καθιερώνοντας ανώτατο όριο που θα μειώνεται προοδευτικά και να το επεκτείνει στους 
πρωτοβάθμιους συντελεστές εκπομπών, καθώς είναι το βασικό μέσο επίτευξης των 
στόχων μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020·

                                               
1 Economy of Environmentally Related Taxes, σχήμα 3.1 “Sales of, and taxes on, petrol and diesel in OECD 
Europe (1994-2004)” [Η οικονομική πολιτική και οι περιβαλλοντικοί φόροι, σχήμα 3.1 "Πωλήσεις και 
φορολογία της βενζίνης και του πετρελαίου στις χώρες του ΟΟΣΑ (1994-2004)].
2 Για παράδειγμα, ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει βασικός τομέας για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου. Θα αποφέρει περίπου 66 % της συνολικής μείωσης παγκοσμίως σε σχέση με τα 
επίπεδα βάσης έως το 2030. Οι εκπομπές CO2 που προκύπτουν από το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας αντιμετωπίζονται επί του παρόντος από το ΣΕΔΕ της ΕΕ. Άλλα μέτρα, όπως η 
ελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής του προμηθευτή από τον 
καταναλωτή, μπορούν επίσης να συμβάλουν στην επίτευξη του ίδιου στόχου.
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14. θεωρεί ότι η ενεργειακή φορολογία θα πρέπει να παραμείνει δευτερεύον και 
συμπληρωματικό εργαλείο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μόνο για 
εκείνες τις εκπομπές που δεν επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από το ΣΕΔΕ της ΕΕ·

15. επιδοκιμάζει την εμφάνιση χρηματοοικονομικών μέσων πλέον της φορολογίας και των 
συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, ιδιαίτερα την αυξανόμενη διαθεσιμότητα 
"πράσινων"/δεοντολογικών επενδύσεων, όπως οι "πράσινες" ομολογίες, οι οποίες 
παρέχουν μεγαλύτερη ευαισθησία και δημιουργούν μια επιλογή αγοράς για τους 
επενδυτές·

16. αναγνωρίζει τον υποστηρικτικό ρόλο των εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηματικών 
συμμετοχών και των εταιρειών ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων όσον αφορά τις 
επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

17. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η κατάργηση των επιζήμιων για το περιβάλλον 
επιδοτήσεων συνιστά απαραίτητο συμπληρωματικό μέσο για την επίτευξη της αειφόρου 
ανάπτυξης και ιδιαίτερα των στόχων που ενέκριναν οι επικεφαλής κρατών και 
κυβερνήσεων της ΕΕ όσον αφορά το ολοκληρωμένο θεματολόγιο για την αλλαγή του 
κλίματος και την ενέργεια·

18. με την επιφύλαξη της εξέτασης της επικείμενης αξιολόγησης των επιπτώσεων του ΣΕΔΕ 
της ΕΕ από την Επιτροπή, φρονεί ότι θα πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο η επιλογή της 
εφαρμογής ενιαίου ανώτατου ορίου σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ, με πλήρη 
δημοπράτηση όλων των δικαιωμάτων εκ μέρους της Επιτροπής σε τριετείς δόσεις μέχρι 
το 2020, αποδίδοντας τη δέουσα σημασία στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα της δημοπράτησης των δικαιωμάτων (μετριασμός των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, χρηματοδότηση της Ε&Α, κ.λπ.), διασφαλίζοντας 
παράλληλα την ανακατανομή η οποία ευνοεί εκείνα τα κράτη μέλη που, ως αποτέλεσμα 
των προσπαθειών τους για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ρυπαίνουν 
λιγότερο τηρώντας τους κανονισμούς περί κρατικών ενισχύσεων·

19. τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία του να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη της 
παγκόσμιας αγοράς άνθρακα, προκειμένου να επιτευχθούν οι αναγκαίες εκτεταμένες 
μειώσεις εκπομπών με οικονομικώς αποδοτικό τρόπο, και κρίνει ότι η έμφαση στα 
ανώτατα όρια του ΣΕΔΕ της ΕΕ ως τον ανώτερο μηχανισμό της Ευρώπης για την 
επίτευξη των στόχων εκπομπών θα επηρεάσει την ίδρυση αυτής της παγκόσμιας αγοράς 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράλληλα με τις επιτυχημένες κεφαλαιαγορές της·

20. φρονεί ότι είναι σημαντικό να ενθαρρύνονται οι εμπορικοί εταίροι της ΕΕ ως προς τη 
λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την καταπολέμηση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και την ανάπτυξη συγκρίσιμων και αμοιβαία αποδεκτών προτύπων, αλλά 
όπου δεν μπορεί να επιτευχθεί τέτοια διευθέτηση, παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει 
τα αναγκαία κίνητρα, όπως μηχανισμούς εξισορρόπησης του διοξειδίου του άνθρακα· 
αναγνωρίζει ότι θα ήταν προτιμότερη η ύπαρξη δεσμευτικών διεθνών σημείων αναφοράς 
και δεσμεύσεων που να καλύπτουν όλους τους ευάλωτους στον ανταγωνισμό τομείς, από 
ό,τι η ενδεχόμενη έγκριση τελωνειακών φορολογικών ρυθμίσεων προκειμένου να 
αντισταθμιστούν οι στρεβλώσεις μεταξύ εμπορικών εταίρων·

21. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει λεπτομερή επισκόπηση των υφιστάμενων φόρων και 
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επιχορηγήσεων, με στόχο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους στη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου·

22. ζητεί μεγαλύτερη χρήση των αγορακεντρικών μέσων σε ολόκληρη την ΕΕ για την 
επίτευξη των στόχων περιβαλλοντικής πολιτικής γενικά και για την εσωτερίκευση του 
εξωτερικού κόστους ειδικά· προτείνει, για παράδειγμα, τη χρήση περισσότερο 
αγορακεντρικών μέσων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της 
θερμομόνωσης κτηρίων.
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