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POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker so tržni instrumenti pomembno sredstvo za izvajanje načela „plača povzročitelj 
obremenitve“ ter na splošno za upoštevanje skritih stroškov proizvodnje in potrošnje za 
zdravje ljudi in okolje na stroškovno učinkovit način;

B. ker lahko reforma dodeljevanja okolju škodljivih subvencij prispeva k prilagajanju 
podnebnim spremembam, spodbujanju trajnostnega razvoja in ohranitvi mednarodne 
konkurenčnosti EU;

1. meni, da bo sporazum, dosežen na Evropskem svetu v Bruslju spomladi leta 2007, po 
katerem naj bi emisije toplogrednih plinov EU do leta 2020 zmanjšali za vsaj 20 
odstotkov v primerjavi z ravnmi iz leta 19901, zahteval dodaten združen napor držav EU-
27, ki je bil na letni ravni ocenjen med -0,19 % in -0,24 % BDP;

2. ugotavlja, da imajo evropska gospodarstva več kot 35-odstotni svetovni delež v trgovini z 
okoljskim blagom ter da lahko zato evropska podjetja izkoristijo svetovno okoljevarstveno 
ekonomijo, s čimer bi vsaj delno nadomestili izdatke za okolje iz BDP;

3. ugotavlja, da so tržni instrumenti sestavljeni iz zelo različnih orodij, ki so oblikovana za 
specifične namene, kot so trgovanje z dovoljenji, s katerim naj bi se zmanjševalo 
onesnaževanje (na primer z emisijami CO2), okoljski davki, ki bi morali vplivati na 
spremembo cen ter obnašanje proizvajalcev in potrošnikov, okoljske dajatve za kritje 
stroškov okoljskih storitev, okoljske subvencije za podporo razvoju čistejših tehnologij 
itd.;

4. poudarja, da je glede na izkušnje iz zadnjih let namesto vprašanja „kateri instrument je 
najboljši“ pomembnejše vprašanje „katera mešanica instrumentov je najboljša“;

5. poudarja, da bo oblikovanje mešanice instrumentov prispevalo k optimalni uporabi tržnih 
instrumentov; v tem smislu meni, da lahko tržni instrumenti znatno prispevajo k 
doseganju ciljev lizbonske strategije;

6. opozarja, da študije Komisije ugotavljajo, da bi lahko doseganje kjotskih ciljev stalo 6,8 
milijarde EUR, z uporabo sistema EU za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov (EU-
ETS) pa je mogoče zmanjšati letne stroške na 2,9 do 3,7 milijarde EUR;

7. meni, da morajo biti ukrepi v zvezi z energijsko in podnebno politiko, ki so sprejeti v 
okviru splošnega koncepta na ravni EU in ravni držav članic, skladni s cilji, ki so bili 
dogovorjeni v Lizboni in Göteborgu;

8. opozarja, da direktiva o obdavčitvi energije predvideva, da se lahko pod določenimi 
pogoji obdavčitev popolnoma ali delno nadomesti z drugimi tržnimi instrumenti, vključno 

                                               
1 Ravni iz leta 1990 so znašale 4266,4 milijona ton ekvivalenta CO2 (EU-15) in 1104,4 milijona ton ekvivalenta 
CO2 (EU-10).
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zlasti z EU-ETS;

9. meni, da so tržni instrumenti ustrezno in učinkovito sredstvo za internalizacijo zunanjih 
učinkov, ki bi moralo biti pogosteje uporabljeno, pri čemer ne bi smelo nadomestiti 
zavezujočih instrumentov, ampak jih le dopolnjevati;

10. poziva posamezne države članice in EU, naj pogosteje uporabljajo tržne instrumente za 
doseganje ciljev okoljske politike, pri čemer je treba paziti, da suverenost držav članic pri 
davčnih zadevah ne bi povzročila izkrivljanja konkurence;

11. poudarja, da bi bilo zaradi velike togosti povpraševanja, ki spremlja obdavčitev porabe 
goriv, za bistveno zmanjšanje emisij potrebno občutno povišati davčno breme za 
potrošnike, kar bi bilo politično problematično1;

12. soglaša z analizo Komisije, da je tržni instrument EU-ETS najbolj stroškovno učinkovit in 
odziven na povpraševanje ter najobjektivnejši razpoložljiv instrument za doseganje cilja 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, ki ga je določil Evropski svet2;

13. zato poziva Komisijo, naj okrepi EU-ETS z določitvijo zgornje meje, ki se bo postopno 
zniževala, in jo razširi na vse velike onesnaževalce kot glavno sredstvo za doseganje ciljev 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020;

14. meni, da bi morala obdavčitev energije ostati sekundarno in dopolnilno orodje za 
zmanjšanje le tistih emisij toplogrednih plinov, na katere EU-ETS ne more vplivati 
posredno ali neposredno;

15. pozdravlja pojav novih finančnih instrumentov poleg obdavčenja in sistema za trgovanje z 
emisijami, predvsem večjo dostopnost ekoloških/etičnih naložb, kot so zelene obveznice, s 
katerimi se omogoča večja osveščenost in ustvarjajo tržne možnosti za vlagatelje;

16. priznava podporno vlogo tveganega kapitala in zasebnih holdingov pri naložbah v 
tehnološka področja z nizkim izpustom ogljikovega dioksida;

17. se strinja s Komisijo, da je za odpravo okolju škodljivih subvencij potreben dopolnilni 
ukrep za doseganje trajnostnega razvoja in zlasti ciljev, ki so jih določili voditelji držav in 
vlad EU v zvezi s celovitimi podnebnimi spremembami in energetsko agendo;

18. meni, da je, ob upoštevanju presoje vpliva EU-ETS, ki jo bo pripravila Komisija, skupna 
vseevropska zgornja meja ob licitiranju vseh kvot, ki ga izvede Komisija v triletnih serijah 
do leta 2020, možna izbira, ki bi jo bilo treba dodatno raziskati, pri čemer bi bilo treba 
ustrezno upoštevati način, v skladu s katerim se bi morali uporabiti prihodki od licitacij 

                                               
1 Ekonomika okoljskih obdavčitev, tabela 3.1 „Prodaja bencina in dizla ter davki na goriva, OECD - Evropa 
(1994-2004)“.
2 Energetski sektor, na primer, ostaja ključni sektor za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Predstavlja okoli 
66 % celotnega svetovnega zmanjšanja, upoštevajoč referenčno leto 2030. Emisije CO2, ki izhajajo iz večine 
proizvodnje električne energije, trenutno pokriva EU-ETS. Drugi ukrepi, kot je liberalizacija trga električne 
energije, vključno s tem, da potrošnik izbere dobavitelja, lahko prispevajo k istemu cilju.
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kvot (ublažitev izpustov toplogrednih plinov, financiranje raziskav in razvoja itd.), hkrati 
pa je treba zagotoviti tudi ponovno razdelitev kvot, od katere bi imele več koristi tiste 
države članice, ki zaradi svojih prizadevanj za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov 
manj onesnažujejo okolje, pri čemer se upoštevajo pravila o državnih pomočeh;

19. v tem smislu poudarja, da je pomembno spodbujati razvoj svetovnega trga ogljika, da se 
doseže nujno znatno zmanjšanje emisij na stroškovno učinkovit način, ter meni, da bo 
poudarjanje zgornje meje EU-ETS kot prevladujočega evropskega mehanizma za 
doseganje cilja v zvezi z emisijami vplivalo na vzpostavitev tega svetovnega trga v 
Evropski uniji ob njenih že obstoječih uspešnih finančnih trgih;

20. meni, da je pomembno spodbujati trgovinske partnerje EU, naj izvajajo učinkovite ukrepe 
za omejitev izpustov toplogrednih plinov ter oblikujejo primerljive in vzajemno 
sprejemljive standarde, vendar poziva Komisijo, naj oblikuje potrebne pobude, kot je 
izravnalni mehanizem za ogljik, kadar takih ureditev ni mogoče doseči; priznava, da bi 
bili zavezujoča mednarodna merila in obveze, ki zadevajo vse sektorje, izpostavljene 
konkurenci, bolj primerni kot morebitno sprejetje prilagoditev davčnih obremenitev, da bi 
odpravili neenakosti med trgovinskimi partnerji;

21. poziva Komisijo, naj začne podroben pregled obstoječih davkov in subvencij, s katerim bi 
ocenila njihovo učinkovitost v zvezi z zmanjševanjem izpustov toplogrednih plinov;

22. poziva, naj se tržni instrumenti za doseganje ciljev okoljske politike na splošno in posebej 
za internalizacijo zunanjih stroškov na ravni EU uporabljajo pogosteje; predlaga na primer 
uporabo bolj tržno usmerjenih instrumentov za povečevanje energetske učinkovitosti in 
toplotne izolacije stavb.



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

SL

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja 19.12.2007
Izid končnega glasovanja +:

–:
0:

26
2
7

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, 
Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo 
Bullmann, Jill Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y 
Marfil, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, 
Astrid Lulling, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, 
Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Olle
Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Cornelis Visser, 
Sahra Wagenknecht

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Daniel Dăianu, Jorgo Chatzimarkakis, Werner Langen, Gianni 
Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Andreas Schwab

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Theodor Dumitru Stolojan


	700714sl.doc

