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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Marknadsbaserade styrmedel består av viktiga verktyg för att genomföra principen om att 
förorenaren betalar och i ett vidare perspektiv för att på ett kostnadseffektivt sätt ta hänsyn 
till produktionens och konsumtionens dolda kostnader för människors hälsa och för 
miljön.

B. Reformen av miljöskadliga subventioner kan bidra till att tackla klimatförändringen, gå 
framåt med en hållbar utveckling och upprätthålla EU:s internationella konkurrenskraft.

1. Europaparlamentet anser att den överenskommelse som nåtts vid 
Europeiska rådets vårmöte i Bryssel 2007 för att minska utsläppen av växthusgaser i EU 
med minst 20 procent före 2020 jämfört 1990 års nivå1 kommer att kräva ytterligare 
förenade insatser från EU-27:s sida. BNP-bortfallet på grund av detta har beräknats ligga 
inom intervallet 0,19 procent och 0,24 procent på årsbasis. 

2. Europaparlamentet konstaterar att europeiska ekonomier står för över 35 procent av 
världsmarknaden för miljövaror och att europeiska företag därför har en god chans att dra 
nytta av en global grön ekonomi. Det här kompenserar åtminstone en del av effekten på 
BNP.

3. Europaparlamentet konstaterar att marknadsbaserade styrmedel omfattar ett stort antal 
instrument avsedda för specifika syften, bland annat överlåtbara rättigheter avsedda att 
minska utsläppen (såsom koldioxidutsläppen), miljöskatter avsedda att ändra priserna och 
således producenternas och konsumenternas beteende, miljöavgifter avsedda att täcka 
kostnaderna för miljötjänster samt miljöbidrag, som ska stödja utvecklingen av renare 
tekniker.

4. Europaparlamentet betonar att de senaste årens erfarenheter visar att frågan ”vilka är de 
bästa instrumenten” har ändrats till ”vilken blandning av instrument är bäst”.

5. Europaparlamentet betonar att man genom att utveckla olika blandningar av instrument 
kan bidra till en optimal användning av marknadsbaserade instrument. Parlamentet anser i 
detta sammanhang att marknadsbaserade instrument i hög grad kan bidra till att målen i 
Lissabonagendan uppnås.

6. Europaparlamentet påminner om att kommissionens undersökningar visar att ett 
uppnående av Kyotomålen kan kosta upp till 6,8 miljarder euro men att man genom att 
använda EU:s system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser kan minska den 
årliga kostnaden till 2,9–3,7 miljarder euro.

                                               
1 1990 års nivå var 4 266,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter (EU-15) och 1 104,4 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter (EU-10).
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7. Europaparlamentet anser att de energipolitiska och klimatpolitiska åtgärder som antas på 
både EU-nivå och medlemsstatsnivå inom ramen för ett övergripande koncept måste 
bringas i samklang med de mål som fastställts i Lissabon och Göteborg.

8. Europaparlamentet påminner om att det i energiskattedirektivet förutses att beskattning 
under vissa villkor helt eller delvis kan ersättas med alternativa marknadsbaserade 
instrument, inbegripet i synnerhet EU:s system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser.

9. Europaparlamentet anser att marknadsbaserade styrmedel är lämpliga och fungerande 
instrument för internalisering av externa effekter och menar att de borde användas mycket 
oftare. De bör dock inte ersätta rättsliga instrument, utan enbart komplettera dem.

10. Europaparlamentet begär att man i högre grad utnyttjar marknadsbaserade styrmedel i de 
enskilda medlemsstaterna och i EU i syfte att uppnå miljöpolitiska mål. I detta 
sammanhang bör man dock se till att medlemsstaternas suveränitet i skattefrågor inte leder 
till några snedvridningar av konkurrensen.

11. Europaparlamentet påpekar att det på grund av den mycket låga efterfrågeelasticiteten 
mellan skatter och bränslekonsumtion skulle behövas en ökning av skattebördan för
konsumenterna, något som är politiskt problematiskt, för att uppnå någon märkbar 
minskning av utsläppen1.

12. Europaparlamentet instämmer i kommissionens analys att EU:s system för handel med 
utsläppsrätter är det mest kostnadseffektiva, behovsanpassade och objektiva 
marknadsbaserade instrument som finns för att uppnå den minskning av 
växthusgasutsläpp som Europeiska rådet har fastställt2.

13. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att stärka systemet för handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser genom att fastställa en gradvis striktare övre gräns och
utvidga den till att gälla alla företag med stora utsläpp som huvudsaklig metod att uppnå 
målen för minskning av växthusgasutsläppen före 2020.

14. Europaparlamentet anser att energibeskattning bör förbli ett sekundärt och kompletterande 
verktyg för att minska växthusgasutsläppen och endast tillämpas för utsläpp som inte, 
direkt eller indirekt, kan påverkas av EU:s system för handel med utsläppsrätter.

15. Europaparlamentet välkomnar utvecklandet av finansiella instrument utöver beskattning 
och system för handel med utsläppsrätter, i synnerhet den ökade tillgången till 
gröna/etiska investeringar, såsom gröna obligationer, instrument som ökar medvetenheten
och skapar marknadsalternativ för investerare.

                                               
1 Economy of Environmentally Related Taxes, bild 3.1 ”Sales of, and taxes on, petrol and diesel in OECD 
Europe (1994–2004)”.
2 Kraftsektorn till exempel är fortfarande en nyckelsektor för att minska växthusgasutsläppen. Den står för 
omkring 66 procent av den totala globala minskningen jämfört med baslinjen före 2030. EU:s system för handel 
med utsläppsrätter täcker för tillfället de koldioxidutsläpp som härrör från den största delen av 
energiproduktionen. Andra metoder, såsom liberalisering av elmarknaden, inklusive konsumentens val av 
leverantör, kan bidra till samma mål.
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16. Europaparlamentet erkänner den stödjande roll som riskkapital- och private equity-bolag 
spelar vid investeringar i teknik med låga koldioxidutsläpp.

17. Europaparlamentet instämmer med kommissionen i att avskaffandet av miljöskadliga 
subventioner utgör ett viktigt komplement när det gäller att uppnå hållbar utveckling och i 
synnerhet de mål som EU:s stats- och regeringschefer har godkänt för den integrerade 
klimatförändrings- och energiagendan.

18. Om inte annat följer av kommissionens kommande konsekvensbedömning av systemet för 
handel med utsläppsrätter för växthusgaser anser Europaparlamentet att en gemensam 
övre gräns för EU, i kombination med att kommissionen helt och hållet auktionerar ut alla 
utsläppsrätter i delar på tre år fram till 2020, är ett alternativ som borde undersökas 
ytterligare. I detta sammanhang bör vederbörlig uppmärksamhet ägnas åt det sätt på vilket 
intäkterna från auktioneringen av utsläppsrätter används (minskning av 
växthusgasutsläppen, finansiering av FoU osv.), samtidigt som man garanterar en 
omfördelning som gynnar de medlemsstater som tack vare sina ansträngningar att minska 
växthusgasutsläppen förorenar mindre, och vederbörlig hänsyn tas till bestämmelserna för 
statligt stöd.

19. Europaparlamentet betonar i detta hänseende vikten av att uppmuntra utvecklingen av den 
globala koldioxidmarknaden för att på ett kostnadseffektivt sätt uppnå den omfattande 
minskning av utsläppen som krävs. Den övre gränsen för EU:s system för handel med 
utsläppsrätter bör vara den dominerande mekanismen i Europa för att uppnå 
utsläppsmålen, då detta kommer att påverka att en sådan global marknad uppstår inom 
Europeiska unionen i anslutning till de framgångsrika finansmarknader som redan finns.

20. Europaparlamentet anser att det är viktigt att uppmuntra EU:s handelspartner att vidta 
effektiva åtgärder för att minska växthusgasutsläppen och utveckla jämförbara och 
gemensamt godkända standarder, men uppmanar kommissionen, om sådana uppgörelser 
inte kan nås, att utveckla nödvändiga incitament, såsom utjämningsmekanismer för 
koldioxid. Parlamentet erkänner att bindande internationella riktmärken och åtaganden 
som täcker alla sektorer som är utsatta för konkurrens bör föredras framför ett eventuellt 
antagande av gränsskattejusteringar för att utjämna snedvridning bland handelspartner.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en detaljerad översyn av 
befintliga skatter och bidrag för att bedöma hur effektiva de är när det gäller att minska 
växthusgasutsläppen.

22. Europaparlamentet begär att man i högre grad utnyttjar marknadsbaserade styrmedel i hela 
EU i syfte att uppnå miljöpolitiska mål i allmänhet och för att internalisera externa 
kostnader i synnerhet, och efterlyser en ökad användning av mer marknadsbaserade 
styrmedel för att främja energieffektivitet och värmeisolering i byggnader.
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