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NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

A. keďže trhovo orientované nástroje zahŕňajú dôležité nástroje na uplatňovanie zásady 
„znečisťovateľ platí“ a z širšieho hľadiska aj na nákladovo efektívne zohľadnenie 
skrytých výrobných a spotrebných nákladov na ľudské zdravie a životné prostredie;

B. keďže reforma subvencií, ktoré škodia životnému prostrediu, môže prispieť k riešeniu 
otázky zmeny klímy, ako aj k podpore udržateľného rozvoja a udržaniu medzinárodnej 
konkurencieschopnosti EÚ;

1. domnieva sa, že dohoda, ku ktorej dospela Európska rada v Bruseli na jar 2007, podľa 
ktorej sa majú emisie skleníkových plynov v EÚ znížiť do roku 2020 o najmenej 20 % v 
porovnaní s úrovňou v roku 19901, bude vyžadovať dodatočné spojené úsilie všetkých 27 
členov EÚ, ktorého nároky sa vyjadrujú v rozsahu 0,19 % až 0,24 % HDP ročne;

2. poznamenáva, že európske ekonomiky predstavujú viac ako 35 % svetového trhu s 
environmentálnym tovarom a že európske podniky majú preto dobré postavenie na to, aby 
využili svetové ekologické hospodárstvo a vyrovnali tak aspoň časť vplyvu na HDP;

3. konštatuje, že trhovo orientované nástroje zahŕňajú množstvo nástrojov určených na 
špecifické účely, ako napríklad obchodovateľné povolenia, ktoré boli vytvorené so 
zámerom dosiahnuť zníženie znečisťovania (napríklad zníženie emisií CO2), 
environmentálne dane, ktoré majú zmeniť ceny, a tým aj správanie výrobcov a 
spotrebiteľov, environmentálne poplatky určené na pokrytie nákladov na environmentálne 
služby, a environmentálne subvencie určené na podporu vývoja čistejších technológií, 
atď.;

4. upozorňuje na to, že skúsenosti z posledných rokov ukazujú, že aktuálna už nie je otázka 
voľby najlepšieho nástroja, ale kombinácie nástrojov;

5. zdôrazňuje, že vytváranie kombinácií nástrojov pomôže využiť trhovo orientované 
nástroje optimálnym spôsobom; v tejto súvislosti sa domnieva, že trhovo orientované 
nástroje môžu vo veľkej miere prispieť k dosiahnutiu cieľov lisabonskej agendy;

6. pripomína, že štúdie Komisie dospeli k záveru, že dosiahnutie kjótskych cieľov by mohlo 
vyžadovať náklady dosahujúce 6,8 miliardy EUR, ale prostredníctvom systému 
obchodovania s emisnými kvótami EÚ je možné znížiť ročné náklady na 2,9 až 3,7 
miliardy EUR;

7. zastáva názor, že opatrenia v oblasti energetickej a klimatickej politiky prijaté ako súčasť 
celkovej koncepcie na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnych úrovniach, sa musia uviesť do 
súladu s cieľmi dohodnutými v Lisabone a Göteborgu;

                                               
1 Úroveň v roku 1990 predstavovala 4266,4 milióna ton ekvivalentov CO2 (EÚ – 15) a 1104,4 milióna ton 
ekvivalentov CO2 (EÚ – 10).
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8. pripomína, že v smernici o dani z energie sa predpokladá, že za istých podmienok by sa 
zdaňovanie mohlo úplne alebo čiastočne nahradiť alternatívnymi trhovo orientovanými 
nástrojmi, predovšetkým systémom obchodovania s emisnými kvótami EÚ;

9. domnieva sa, že trhovo orientované nástroje sú vhodným a účinným prostriedkom 
internalizácie vonkajších vplyvov, ktorý by sa mal využívať podstatne častejšie a ktorý 
môže administratívne nástroje dopĺňať, nie však nahrádzať;

10. žiada, aby sa trhovo orientované nástroje intenzívnejšie využívali na dosiahnutie cieľov 
environmentálnej politiky v jednotlivých členských štátoch, ako aj v EÚ; v tejto súvislosti 
však treba dbať na to, aby v dôsledku daňovej suverenity členských štátov nedochádzalo 
k narušovaniu hospodárskej súťaže;

11. poukazuje na to, že pri vysokej neelasticite dopytu vo vzťahu medzi spotrebou palív a 
daňou by sa na dosiahnutie prijateľného zníženia emisií vyžadovalo politicky 
problematické zvýšenie daňového zaťaženia spotrebiteľov1;

12. súhlasí s analýzou Komisie v tom, že systém obchodovania s emisnými kvótami EÚ je 
nákladovo najúčinnejší, najcitlivejší vo vzťahu k dopytu a najobjektívnejší trhový nástroj, 
ktorý je dostupný na dosiahnutie zníženia emisií skleníkových plynov stanoveného 
Európskou radou2;

13. preto nalieha na Komisiu, aby ako hlavný prostriedok na dosiahnutie cieľov zníženia 
emisií skleníkových plynov do roku 2020 posilnila systém obchodovania s emisnými 
kvótami EÚ stanovením progresívne náročnejšieho limitu a jeho aplikáciou na najväčších 
emitentov;

14. zastáva názor, že zdaňovanie energií by malo zostať druhotným a doplnkovým nástrojom 
znižovania emisií skleníkových plynov uplatňovaným len na tie emisie, ktoré systém 
obchodovania s emisnými kvótami EÚ nemôžu priamo či nepriamo ovplyvniť;

15. popri zdaňovaní a systémoch obchodovania s emisnými kvótami víta vytvorenie 
finančných nástrojov, najmä rastúcu dostupnosť environmentálnych a etických investícií, 
akými sú napríklad zelené dlhopisy, ktoré zvyšujú povedomie a investorom ponúkajú 
možnosť výberu;

16. uznáva podpornú úlohu podnikov investujúcich rizikový kapitál a súkromných 
investičných spoločností pri investovaní do oblasti nízkouhlíkových technológií;

17. súhlasí s Komisiu, že zrušenie subvencií, ktoré škodia životnému prostrediu, obsahuje 

                                               
1 Economy of Environmentally Related Taxes (Ekonomické aspekty environmentálnych daní), obr. 3.1, Predaj 
benzínu a nafty a ich zdanenie v OECD, Európa (1994 – 2004).
2 Odvetvie energetiky zostáva napríklad kľúčovým odvetvím na zníženie emisií skleníkových plynov. Do roku 
2030 prinesie v porovnaní s východiskovým obdobím okolo 66 % celkového celosvetového zníženia. Systém 
obchodovania s emisnými kvótami EÚ zahŕňa v súčasnosti emisie CO2 z väčšiny výroby elektrickej energie. K 
tomu istému cieľu môžu prispieť aj iné opatrenia, ako sú liberalizácia trhu s elektrickou energiou vrátane voľby 
dodávateľa spotrebiteľmi.
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doplnkové opatrenie na dosiahnutie udržateľného rozvoja, a najmä na dosiahnutie cieľov 
podporovaných vedúcimi predstaviteľmi štátov a vlád EÚ, ktoré sa týkajú integrovanej 
agendy o zmene klímy a energetike;

18. je presvedčený, že jednotný limit pre celú EÚ a systém plného vydražovania všetkých 
kvót stanovených Komisiou v trojročných úsekoch do roku 2020, je možnosťou, ktorá sa 
musí ďalej preskúmať, za predpokladu analýzy hodnotenia vplyvu systému obchodovania 
s emisnými kvótami EÚ, ktoré Komisia vykoná v nadchádzajúcom období, pričom treba 
náležite zvážiť spôsob, akým by sa mal využiť výnos z dražby kvót (znižovanie emisií 
skleníkových plynov, financovanie výskumu a vývoja, atď.), a zabezpečiť, že 
prerozdelenie bude v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci zvýhodňovať tie 
členské štáty, ktoré v dôsledku snáh znížiť emisie skleníkových plynov znečisťujú menej;

19. v tejto súvislosti zdôrazňuje význam podpory rozvoja celosvetového trhu s uhlíkom s 
cieľom hospodárnym spôsobom dosiahnuť nevyhnutné výrazné zníženie emisií a 
navrhuje, aby zdôrazňovanie limitu systému obchodovania s emisnými kvótami v EÚ ako 
primárneho mechanizmu na dosiahnutie európskych emisných cieľov malo v rámci 
Európskej únie spoločne s jej existujúcimi úspešnými finančnými trhmi vplyv na 
vytvorenie tohto svetového trhu;

20. domnieva sa, že je dôležité povzbudzovať obchodných partnerov EÚ, aby prijímali účinné 
opatrenia na znižovanie emisií skleníkových plynov a aby vypracovali porovnateľné a 
vzájomne uznávané normy, nalieha na Komisiu, aby v prípade, že takéto opatrenia nie sú 
možné, vytvorila potrebné stimuly, ako napríklad vyrovnávacie mechanizmy oxidu 
uhličitého; uznáva, že záväzné medzinárodné kritériá a povinnosti, ktoré sa vzťahujú na 
všetky odvetvia citlivé na konkurenciu, by boli na kompenzáciu nezrovnalostí medzi 
obchodnými partnermi vhodnejšie než možné schválenie úpravy hraničnej dane;

21. vyzýva Komisiu, aby iniciovala vypracovanie podrobného prehľadu existujúcich daní a 
subvencií s cieľom zhodnotiť ich účinnosť pri znižovaní emisií skleníkový plynov;

22. žiada, aby sa trhovo orientované nástroje vo všeobecnosti intenzívnejšie využívali v celej 
EÚ na dosiahnutie cieľov environmentálnej politiky, a obzvlášť na internalizáciu 
vonkajších nákladov; navrhuje, aby sa napríklad na podporu energetickej účinnosti a 
tepelnej izolácie budov využívali trhovo orientovanejšie nástroje;
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