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WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że w skład instrumentów rynkowych wchodzą ważne narzędzia na 
rzecz realizowania zasady „zanieczyszczający płaci” oraz w szerszym sensie na rzecz 
uwzględniania ukrytych kosztów produkcji i zużycia w kwestiach związanych ze 
zdrowiem człowieka i środowiskiem w oszczędny sposób;

B. mając na uwadze, że reforma systemu dopłat mających szkodliwy wpływ na środowisko 
(EHS) może przyczynić się do rozwiązywania problemu zmian klimatycznych, zwiększyć 
zrównoważony rozwój i utrzymać konkurencyjność UE na arenie międzynarodowej;

1. uważa, że zawarte podczas obrad Rady Europejskiej w Brukseli wiosną 2007 r. 
porozumienie w sprawie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) w UE o co 
najmniej 20% do roku 2020 w porównaniu z poziomami odnotowanymi w 1990 r.1
wymagać będzie dodatkowego, wspólnego wkładu 27 państw Unii Europejskiej, który jak 
obliczono wyniesie od -0,19 % do -0,24 % PKB w skali roku;

2. zauważa, że pod względem handlu towarami ekologicznymi gospodarka europejska 
stanowi ponad 35% rynku światowego oraz że przedsiębiorstwa europejskie mają w 
związku z tym dobrą okazję do wykorzystania globalnej gospodarki ekologicznej, a to 
równoważy przynajmniej część wpływu na PKB;

3. zauważa, ze instrumenty rynkowe obejmują szeroki zakres narzędzi, które mają za 
zadanie reagowanie na szczególne cele, takie jak zbywalne zezwolenia stworzone w celu 
zmniejszenia zanieczyszczenia (np. emisje CO2); podatki środowiskowe, które mają za 
zadanie zmianę cen, a przez to i zachowań producentów oraz konsumentów; opłaty 
środowiskowe stworzone w celu pokrycia kosztów usług środowiskowych; dotacje na 
ochronę środowiska mające na celu wspieranie rozwoju czystszych technologii itp.;

4. zwraca uwagę, że doświadczenia ostatnich lat pokazują, że sprawę tego, „które 
instrumenty są najlepsze” zastąpiła kwestia „który zestaw instrumentów jest najlepszy”;

5. podkreśla, że opracowanie zestawów instrumentów pomoże zoptymalizować 
wykorzystanie instrumentów rynkowych; w tym kontekście uważa, że instrumenty 
rynkowe mogą w znacznym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celów strategii 
lizbońskiej;

6. przypomina, że badania Komisji wykazały, że osiągnięcie celów określonych w Kioto 
mogłoby kosztować aż 6,8 mld euro, ale poprzez wykorzystanie wspólnotowego systemu 
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU-ETS) możliwe jest obniżenie 
rocznego kosztu do poziomu od 2,9 do 3,7 mld euro;

7. uważa, że środki w zakresie energii oraz środki polityczne w dziedzinie klimatu, przyjęte 

                                               
1 Poziom z 1990 r. to 4266,4 mln ton równoważ. CO2 (UE-15) oraz 1104,4 mln ton równoważ. CO2  (UE-10).
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w ramach całościowego podejścia nie tylko na szczeblu UE, ale również na krajowym, 
muszą być zgodne z celami uzgodnionymi w Lizbonie i Goeteborgu;

8. przypomina, że dyrektywa w sprawie podatku energetycznego przewiduje, iż pod 
pewnymi warunkami opodatkowanie może zostać w pełni bądź częściowo zastąpione 
alternatywnymi instrumentami rynkowymi, w tym w szczególności systemem EU-ETS;

9. jest zdania, że instrumenty rynkowe stanowią odpowiedni i skuteczny instrument na rzecz 
internalizacji skutków zewnętrznych, który należy wykorzystywać zdecydowanie częściej, 
prawne instrumenty regulacyjne należy zastępować, a nie uzupełniać;

10. domaga się zwiększenia stosowania instrumentów rynkowych na rzecz osiągnięcia celów 
politycznych w zakresie ochrony środowiska w poszczególnych państwach 
członkowskich i w UE, przy czym należy uważać na to, aby suwerenność podatkowa 
państw członkowskich nie spowodowała pojawienia się zakłóceń konkurencji;

11. zauważa, że - przy dużej nieelastyczności popytu w stosunku do opodatkowania zużycia 
paliw - w celu osiągnięcia znaczniejszego obniżenia emisji konieczne będzie trudne 
z politycznego punktu widzenia zwiększenie obciążeń podatkowych nakładanych na 
konsumentów1;

12. zgadza się z analizą Komisji, według której system EU-ETS jest najbardziej opłacalnym 
i obiektywnym oraz najlepiej odpowiadającym popytowi instrumentem rynkowym, który 
może zostać wykorzystany w celu osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych 
wyznaczonej przez Radę Europejską2;

13. wzywa zatem Komisję do usprawnienia systemu EU-ETS poprzez stopniowe obniżanie 
pułapu oraz rozszerzenie go na wszystkich największych emitentów, jako główny środek 
służący osiągnięciu założonych na rok 2020 celów redukcji GHG;

14. jest zdania, że opodatkowanie energii powinno pozostać drugorzędnym i uzupełniającym 
instrumentem obniżania emisji gazów cieplarnianych, stosowanym tylko w przypadku 
takich emisji, które nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio objęte systemem EU-
ETS;

15. z zadowoleniem przyjmuje powstanie instrumentów finansowych jako uzupełnienie 
opodatkowania i systemu handlu uprawnieniami do emisji, zwłaszcza rosnącą 
dostępnością ekologicznych/etycznych inwestycji takich jak obligacje ekologiczne, które 
wiążą się ze zwiększaniem świadomości i stwarzają inwestorom możliwości wyboru na 
rynku;

                                               
1 Ekonomia polityczna podatków w zakresie ochrony środowiska, rys. 3.1 „Sprzedaż benzyny i oleju 
napędowego oraz podatki od tych paliw w europejskich krajach OECD w latach 1994-2004”.
2 Na przykład sektor energetyczny pozostaje sektorem kluczowym dla ograniczenia emisji GHG. Przynosi on 
około 66% całkowitej redukcji w odniesieniu do linii bazowej do roku 2030. Problem emisji CO2 pochodzącej 
z większości produkcji energii elektrycznej rozwiązywany jest obecnie przy pomocy systemu EU-ETS. Inne 
środki, takie jak liberalizacja rynku energii elektrycznej, w tym wybór dostawcy dokonywany przez konsumenta, 
mogą przyczynić się do osiągnięcia tego samego celu.
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16. uznaje wsparcie oferowane przez kapitał podwyższonego ryzyka i prywatne spółki 
kapitałowe w zakresie inwestycji w technologie niskowęglowe;

17. zgadza się z Komisją, że rezygnacja z dopłat mających szkodliwy wpływ na środowisko 
składa się z zasadniczego środka uzupełniającego w celu osiągnięcia zrównoważonego 
rozwoju, a zwłaszcza celów popieranych przez głowy państw i rządów UE w ramach 
zintegrowanego pakietu działań w obszarze zmian klimatycznych i energii;

18. pod warunkiem uwzględnienia planowanej przez Komisję oceny wpływu systemu EU-
ETS, wyraża przekonanie, że jednolity pułap w całej UE, z pełną możliwością zbywania 
w drodze przetargu wszystkich przydziałów przez Komisję w trzyletnich transzach aż do 
roku 2020, stanowi opcję, która powinna zostać dokładniej przeanalizowana, przy 
odpowiednim uwzględnieniu sposobu, w jaki powinny być wykorzystane wpływy z 
przetargu (ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, finansowanie badań i rozwoju itp.), 
i przy jednoczesnym zagwarantowaniu redystrybucji faworyzującej państwa 
członkowskie, które w wyniku podjętych przez siebie wysiłków na rzecz zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych powodują mniejsze zanieczyszczenie, oraz przy zwróceniu 
odpowiedniej uwagi na zasady udzielania pomocy państwa;

19. podkreśla w tym względzie znaczenie wspieranie rozwoju globalnego rynku dwutlenku 
węgla w celu niezbędnego znacznego zmniejszenia emisji w oszczędny sposób, a także 
uważa, że podkreślanie ograniczania systemu handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych w UE jako nadrzędnego mechanizmu Europy na rzecz osiągania celów 
związanych z emisjami wpłynie na ustanowienie globalnego rynku w Unii Europejskiej 
obok jej istniejących skutecznych rynków finansowych;

20. uważa za istotne zachęcanie partnerów handlowych UE do podejmowania skutecznych 
środków w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz do opracowania 
porównywalnych i wzajemnie akceptowanych standardów, a w przypadku nieuzgodnienia 
takich ustaleń wzywa Komisję do opracowania niezbędnych zachęt takich jak 
mechanizmy wyrównywania emisji dwutlenku węgla; przyznaje, że wiążące wzorce i 
zobowiązania międzynarodowe obejmujące wszystkie sektory narażone na konkurencję 
byłyby bardziej wskazane niż ewentualne przyjęcie granicznych podatków 
wyrównawczych w celu wyrównania różnic między partnerami handlowymi;

21. wzywa Komisję do rozpoczęcia szczegółowego przeglądu obowiązujących podatków 
i istniejących dopłat, którego celem będzie dokonanie obiektywnej oceny ich skuteczności 
w zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych;

22. domaga się zwiększenia stosowania w całej UE instrumentów rynkowych na rzecz 
osiągnięcia celów politycznych w zakresie ochrony środowiska w ogóle, a w 
szczególności internalizacji kosztów zewnętrznych oraz proponuje przykładowo 
wykorzystanie jeszcze ściślej związanych z rynkiem instrumentów w celu wspierania 
wydajności energetycznej i izolacji termicznej w sektorze budowlanym.
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