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SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat marktconforme instrumenten belangrijk voor de tenuitvoerlegging van 
het principe "de vervuiler betaalt" zijn en in bredere zin ook om op kosteneffectieve wijze 
rekening te kunnen houden met de verborgen kosten van productie en consumptie voor de 
volksgezondheid en het milieu,    

B. overwegende dat herziening van subsidies die schadelijk voor het milieu zijn, kan helpen 
om de klimaatverandering tegen te gaan, duurzame ontwikkeling tot stand te brengen en 
het concurrentievermogen van de Europese Unie op internationaal vlak te handhaven,

1. is van mening dat de overeenkomst die bereikt is tijdens de Europese Raad van Brussel in 
het voorjaar van 2007, om de broeikasgassen in de EU vóór 2020 met ten minste 20% te 
verminderen ten opzichte van 19901, een extra gezamenlijke inzet van de EU27 vraagt, die 
volgens berekeningen op jaarbasis varieert van -0,19% tot -0,24% van het BBP;

2. merkt op dat de Europese economieën meer dan 35% van de wereldmarkt voor 
verhandelde milieugoederen vertegenwoordigen, dat Europese bedrijven derhalve in een 
goede positie verkeren om te profiteren van een wereldwijde groene economie en dat dat 
een compensatie vormt voor ten minste een deel van de effecten op het BBP; 

3. merkt op dat de marktconforme instrumenten een brede scala aan hulpmiddelen omvatten 
die voor specifieke doeleinden bestemd zijn, zoals verhandelbare rechten om minder
luchtverontreiniging te bewerkstelligen (bijv. CO2-emissies), milieubelastingen om de 
prijzen en aldus het gedrag van consumenten en producenten te veranderen, 
milieuheffingen om de kosten van milieudiensten te dekken, milieusubsidies om de 
ontwikkeling van schonere technologieën te ondersteunen, enz.;

4. wijst erop dat de ervaring van de laatste jaren aantoont dat de vraag welk hulpmiddel het 
best geschikt is, veranderd is in welke combinatie van hulpmiddelen het best geschikt is;

5. benadrukt dat de ontwikkeling van instrumentencombinaties zal bijdragen tot een 
optimaal gebruik van marktconforme instrumenten; is dan ook van mening dat 
marktconforme instrumenten een grote bijdrage kunnen leveren tot de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de Lissabon-agenda;

6. herinnert eraan dat studies van de Commissie concluderen dat de kosten voor het bereiken 
van de doelstellingen van Kyoto tot EUR 6,8 miljard zouden kunnen oplopen, maar dat 
het met gebruikmaking van het EU-stelsel voor de handel in broeikasgasemissierechten 
(EU-ETS) mogelijk is om de jaarlijkse kosten te verlagen tot EUR 2,9 tot 3,7 miljard;

7. is van mening dat de maatregelen voor het energie- en klimaatbeleid die in het kader van 

                                               
1 In 1990 bedroegen de emissies 4266,4 miljoen ton CO2-eq (EU-15) en 1104,4 miljoen ton CO2-eq. (EU-10).
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een algemeen concept op EU-niveau en op nationaal niveau worden genomen, in 
overeenstemming dienen te worden gebracht met de in Lissabon en Gotenburg 
overeengekomen doelstellingen;  

8. herinnert eraan dat de richtlijn energiebelasting bepaalt dat belastingheffing onder 
bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk kan worden vervangen door alternatieve 
marktconforme instrumenten, waaronder vooral het EU-ETS;

9. is van mening dat marktconforme instrumenten geschikt en effectief zijn voor de 
internalisering van externe gevolgen, dat ze duidelijk vaker gebruikt zouden moeten 
worden, en dat zij regelgeving niet kunnen vervangen maar zouden moeten aanvullen;    

10. wenst dat marktconforme instrumenten vaker gebruikt worden om 
milieubeleidsdoelstellingen in de afzonderlijke lidstaten en de EU te halen, maar dat erop 
gelet dient te worden dat de fiscale soevereiniteit van de lidstaten geen 
concurrentieverstoringen veroorzaakt;  

11. wijst erop dat er door de grote inelasticiteit van de vraag bij belastingheffing op basis van 
brandstofverbruik een politiek gezien problematische toename van de belastingdruk voor 
de consument noodzakelijk zou zijn om de uitstoot merkbaar te verlagen1;

12. sluit zich aan bij de analyse van de Commissie dat het EU-ETS thans het meest 
kostenefficiënt, vraaggevoelig en objectief marktconform instrument is om de door de 
Europese Raad gestelde vermindering van de broeikasgassen te halen2;

13. verzoekt de Commissie daarom met klem om het EU-ETS - het belangrijkste middel om 
de doelstellingen voor 2020 inzake de vermindering van broeikasgassen te realiseren - te 
versterken door een steeds strenger plafond op te leggen en uit te breiden naar alle directe 
vervuilers;

14. is van mening dat energiebelasting alleen voor emissies die niet onder het EU-ETS vallen, 
direct of indirect, een secundair en aanvullend instrument dient te blijven voor de reductie 
van broeikasgassen;

15. verheugt zich over de opkomst van financiële instrumenten naast belastingheffing en 
systemen voor de handel in emissierechten, in het bijzonder de toenemende 
beschikbaarheid van groene/ethische beleggingsmogelijkheden, zoals groene obligaties, 
die de bewustwording vergroten en keuzemogelijkheden voor beleggers creëren op de 
markt;  

                                               
1 Economy of Environmentally Related Taxes, punt 3.1 “Sales of, and taxes on, petrol and diesel in OECD 
Europe (1994-2004)”.
2 De energiesector bijvoorbeeld blijft een van de belangrijkste sectoren om tot een vermindering van de uitstoot 
van broeikasgassen te komen. Deze sector zorgt in de periode tot 2030 voor ongeveer 66% van de totale 
wereldwijde vermindering ten opzichte van de beginwaarden. De CO2-uitstoot die afkomstig is van het 
merendeel van de elektriciteitsproductie valt momenteel onder het EU-ETS. Andere maatregelen, zoals de 
liberalisering van de elektriciteitsmarkt, waarbij o.a. de consument zelf zijn leverancier kiest, kunnen ook aan 
hetzelfde doel een bijdrage leveren.
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16. erkent de ondersteunende rol van risicokapitaal en private-equity-bedrijven bij 
investeringen in koolstofarme technologieën;     

17. is het met de Commissie eens dat afschaffing van milieuschadende subsidies een 
essentiële aanvullende maatregel is om duurzame ontwikkeling te bereiken, met name de 
doelstellingen van de geïntegreerde klimaatveranderings- en energie-agenda, zoals 
onderschreven door de staatshoofden en regeringsleiders van de EU; 

18. meent, onder voorbehoud van het resultaat van de ophanden zijnde effectbeoordeling van 
het EU-ETS door de Commissie, dat één enkel EU-breed plafond, met volledige veiling 
van alle emissierechten tot 2020 in tranches van drie jaar door de Europese Commissie, 
een optie is die nader onderzoek verdient, met de nodige aandacht voor de wijze waarop 
de opbrengsten van de veiling van rechten gebruikt kunnen worden (vermindering van 
uitstoot van broeikasgas, financiering van O&O, enz.), en tegelijkertijd herverdeling ten 
gunste van lidstaten die dankzij hun inspanningen tot vermindering van de uitstoot van 
broeikasgas minder vervuilen, met inachtneming van de regels inzake staatssteun;

19. benadrukt daarom dat het van belang is om de ontwikkeling van een wereldwijde 
koolstofmarkt aan te moedigen, teneinde de noodzakelijke grote emissieverminderingen 
op kosteneffectieve wijze te behalen, en denkt dat benadrukking van het EU-ETS-plafond 
als belangrijkste mechanisme van Europa om zijn emissiedoelstellingen te halen, van 
invloed zal zijn op de totstandkoming van de wereldwijde markt binnen de Europese 
Unie, naast haar reeds bestaande succesvolle financiële markten;  

20. is van mening dat het belangrijk is om de handelspartners van de EU aan te moedigen om 
effectieve maatregelen te nemen om broeikasgasemissies te verminderen en vergelijkbare 
en wederzijds aanvaarde normen te ontwikkelen; dringt er bij de Commissie op aan, 
wanneer dergelijke regelingen niet bereikt kunnen worden, om de noodzakelijke prikkels 
te ontwerpen, zoals vereffeningsmechanismen voor koolstof; erkent dat bindende 
internationale referentiewaarden en afspraken voor alle concurrentiegevoelige sectoren de
voorkeur verdienen boven mogelijke invoering van fiscale aanpassingen aan de grens om 
verstoringen tussen handelspartners te compenseren;   

21. verzoekt de Commissie om een gedetailleerd overzicht van de bestaande belastingen en 
subsidies op te stellen met als doel te beoordelen hoe effectief ze zijn voor de 
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen;

22. wenst dat marktconforme instrumenten vaker worden gebruikt in de gehele EU om 
milieubeleidsdoelstellingen in het algemeen en internalisering van externe kosten in het 
bijzonder te verwezenlijken, en stelt bv. krachtiger marktconforme instrumenten voor om 
de energie-efficiëntie en thermische isolatie van gebouwen te stimuleren.
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