
AD\700714RO.doc PE396.719v05-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru afaceri economice şi monetare

2007/2203(INI)

20.12.2007

AVIZ
al Comisiei pentru afaceri economice şi monetare

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

referitor la Cartea verde privind instrumentele de piaţă utilizate în scopuri 
aferente politicii de mediu şi altor politici conexe
(2007/2203(INI))

Raportor pentru aviz (*): John Purvis

(*)Procedura comisiilor asociate – articolul 47 din Regulamentul de procedură



PE396.719v05-00 2/6 AD\700714RO.doc

RO

PA_NonLeg



AD\700714RO.doc 3/6 PE396.719v05-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice şi monetare recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât instrumentele de piaţă constau în instrumente importante pentru a pune în aplicare 
principiul „poluatorul plăteşte” şi, într-un sens mai larg, pentru a lua în considerare, într-
un mod rentabil, efectele ascunse ale producţiei şi ale consumului asupra sănătăţii publice 
şi mediului;

B. întrucât reforma subvenţiilor dăunătoare mediului poate contribui la abordarea 
schimbărilor climatice, promovarea dezvoltării durabile şi menţinerea competitivităţii 
internaţionale a UE;

1. consideră că acordul încheiat în cadrul Consiliului European de la Bruxelles din primăvara 
anului 2007 de a reduce emisiile comunitare de gaze cu efect de seră cu cel puţin 20% 
până în 2020, în comparaţie cu nivelurile din 19901, va solicita un efort suplimentar şi 
conjugat din partea UE27, care se apreciază a fi între -0,19 % şi -0,24 % din PIB-ul anual;

2. constată că economiile europene reprezintă peste 35% din piaţa mondială a bunurilor de 
mediu comercializate şi că întreprinderile europene sunt, prin urmare, bine poziţionate 
pentru a beneficia de pe urma unei economii mondiale ecologice şi aceasta compensează, 
cel puţin parţial, impactul asupra PIB-ului;

3. constată că instrumentele de piaţă cuprind o paletă largă de instrumente destinate unor 
scopuri specifice, precum certificatele comercializabile care au fost introduse pentru a 
realiza reduceri ale poluării (precum emisiile de CO2), taxele de mediu, care sunt 
destinate să schimbe preţurile şi prin aceasta comportamentul producătorilor şi al 
consumatorilor, tarifele de mediu, destinate acoperirii costurilor serviciilor de mediu şi 
subvenţiile de mediu, destinate să sprijine dezvoltarea de tehnologii mai ecologice etc.;

4. subliniază că experienţa ultimilor ani indică faptul că întrebarea „care instrument este cel 
mai bun” s-a schimbat în „care combinaţie de instrumente este cea mai bună”;

5. subliniază că dezvoltarea de combinaţii de instrumente va contribui la optimizarea 
utilizării instrumentelor de piaţă; în acest context, consideră că instrumentele de piaţă pot 
să contribuie într-un mod semnificativ la atingerea obiectivelor agendei de la Lisabona;

6. reaminteşte că studii ale Comisiei concluzionează că îndeplinirea obiectivelor Protocolului 
de la Kyoto ar putea costa până la 6,8 miliarde de euro, dar că prin utilizarea sistemului 
comunitar de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS) 
se poate reduce costul anual la 2,9 - 3,7 miliarde de euro;

7. consideră că măsurile de politică energetică şi de mediu, luate în cadrul unui plan de 
ansamblu atât la nivelul UE, cât şi la nivel naţional, trebuie să se conformeze obiectivelor 

                                               
1 Nivelurile din 1990 erau de 4266,4 milioane tone de echivalent CO2 (UE-15) şi 1104,4 milioane tone de 
echivalent CO2 (UE-10).
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de la Lisabona şi de la Göteborg;

8. reaminteşte că Directiva privind impozitarea energiei prevede că, în anumite condiţii, 
impozitarea poate fi în întregime sau parţial înlocuită de instrumente de piaţă alternative, 
precum, în special, EU ETS;

9. consideră că instrumentele de piaţă constituie un mijloc adecvat şi eficient pentru a 
internaliza externalităţile, care ar trebui utilizat mult mai adesea, dar care nu ar trebui să 
înlocuiască instrumentele de reglementare, ci să le completeze;

10. solicită utilizarea sporită a instrumentelor de piaţă în fiecare stat membru şi în UE, pentru 
a atinge obiectivele politicii de mediu, avându-se totuşi în vedere să nu apară distorsiuni 
ale concurenţei, cauzate de autonomia financiară a statelor membre;

11. subliniază că datorită inelasticităţii ridicate a cererii faţă de impozitul pe consumul de 
carburant, ar fi nevoie de o creştere problematică din punct de vedere politic a presiunii 
fiscale asupra consumatorilor, în vederea reducerii semnificative a emisiilor1;

12. este de acord cu analiza Comisiei că EU ETS este instrumentul de piaţă disponibil cel mai 
rentabil, cel mai sensibil la cerere şi cel mai obiectiv pentru a realiza reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră, propusă de Consiliul European2;

13. îndeamnă, prin urmare, Comisia să consolideze EU ETS prin instituirea unui plafon care 
să se reducă treptat şi să-l extindă la toţi marii poluatori ca principalul mijloc de realizare 
a obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 2020;

14. consideră că impozitarea energiei ar trebui să rămână un instrument secundar şi 
complementar de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, doar pentru emisiile care 
nu pot fi afectate de EU ETS în mod direct sau indirect;

15. salută apariţia unor instrumente financiare, în afară de sistemele de impozitare şi de 
comercializare a certificatelor de emisii, în special disponibilitatea sporită a investiţiilor 
ecologice/etice, precum obligaţiunile ecologice, care asigură un nivel mai înalt de 
sensibilizare şi creează o diversificare a pieţei pentru investitori;

16. recunoaşte rolul de sprijin al fondurilor de capital de risc şi privat în privinţa investiţiilor 
în domeniul tehnologiilor cu emisii scăzute de carbon;

17. este de acord cu Comisia că eliminarea subvenţiilor dăunătoare mediului constituie o 
măsură complementară esenţială pentru a atinge dezvoltarea durabilă şi, în special, 

                                               
1 Economy of Environmentally Related Taxes, diagrama 3.1 “Sales of, and taxes on, petrol and diesel in OECD 
Europe (1994-2004)”.
2 De exemplu, sectorul energetic rămâne un sector crucial pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. De 
la acesta provin aproximativ 66% din totalul de reduceri globale până în 2030, în raport cu linia de bază. Emisiile 
de CO2 provenite de la majoritatea producţiei de electricitate sunt abordate în prezent cu ajutorul EU ETS. Alte 
măsuri, cum ar fi liberalizarea pieţei de electricitate, inclusiv alegerea de către consumator a furnizorului, pot 
contribui la acelaşi obiectiv.
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obiectivele susţinute de şefii de stat şi de guvern din UE referitoare la programul integrat 
privind schimbările climatice şi energia;

18. consideră că un singur plafon comunitar, cu atribuirea integrală prin licitaţie de către 
Comisie a tuturor cotelor în tranşe de câte trei ani până în 2020, este o opţiune de luat în 
calcul, cu condiţia să se aibă în vedere viitoarea evaluare de către Comisie a impactului 
EU ETS, acordându-se atenţia cuvenită modului în care ar trebui să fie utilizate veniturile 
realizate în urma acestor licitaţii (reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, finanţarea 
cercetării şi dezvoltării etc.) şi garantând, în acelaşi timp, o redistribuire care favorizează 
acele state membre care, ca urmare a eforturilor de a reduce emisiile de gaze cu efect de 
seră, poluează mai puţin, în conformitate cu reglementările privind ajutoarele de stat;

19. subliniază, în acest sens, importanţa încurajării dezvoltării pieţei mondiale a carbonului 
pentru a atinge într-un mod rentabil reduceri semnificative necesare ale emisiilor şi 
sugerează că evidenţierea plafonului EU ETS ca principalul mecanism european pentru 
atingerea obiectivelor privind emisiile va influenţa crearea acestei pieţe mondiale în cadrul 
UE, alături de pieţele sale financiare existente, pline de succes;

20. consideră că este important ca partenerii comerciali ai UE să fie încurajaţi să ia măsuri 
concrete pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi elaborarea unor standarde 
comparabile şi mutual acceptate, dar că, în cazul în care nu se poate ajunge la un 
asemenea acord, îndeamnă Comisia să elaboreze stimulentele necesare, precum 
mecanismele pentru echilibrarea cantităţii de carbon; recunoaşte că etaloanele 
internaţionale obligatorii şi angajamentele care să acopere toate sectoarele vulnerabile la 
concurenţă ar fi preferabile posibilei adoptări de ajustări ale taxelor vamale pentru a 
compensa distorsiunile dintre partenerii comerciali;

21. solicită Comisiei să realizeze un bilanţ detaliat al impozitelor şi subvenţiilor existente 
pentru a evalua eficienţa acestora în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

22. solicită utilizarea sporită la nivel comunitar a instrumentelor de piaţă pentru a atinge 
obiectivele politicii de mediu, în general, şi a internaliza costurile externe, în special, şi 
îndeamnă, de exemplu, la aplicarea unor instrumente de piaţă mai puternice în scopul
promovării eficienţei energetice şi a unei mai bune izolaţii termice a clădirilor.
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