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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението 
за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства Зелената книга; настоятелно приканва Комисията да развие ясна 
стратегия относно използването на пазарни инструменти за оценка на екологичните 
щети и корекция на свързани с тях пазарни недостатъци, която да включва 
данъчното облагане, прегледа на Схемата на ЕС за търговия с емисии, търговията и 
политиката по отношение на технологиите;

2. призовава Комисията, при изготвянето на стратегията си за прилагане на пазарните 
инструменти, да обмисли и подготви обстоен доклад относно ефективността на 
регулаторните инструменти в областта на околната среда, които понастоящем се 
прилагат от ЕС, с оглед установяването на областите, в които ще е подходящо да се 
замени съществуващото законодателство с пазарни инструменти;

3. отбелязва, че пазарните инструменти ще играят ключова роля при постигането на 
целта на ЕС за дял на възобновяемата енергия в размер на 20% от общото 
потребление на енергия, в срок до 2020 г.;

4. подчертава необходимостта от прилагане на по-добри принципи на регулиране по 
отношение на използването на пазарни инструменти и от избягване на дублиращи 
се в някаква степен и сложни инструменти; подкрепя изменението на Директива 
2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на 
правната рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и 
електроенергията1 ("Директива за енергийно данъчно облагане") по начин, който 
би гарантирал, че участниците в Схемата на ЕС за търговия с емисии не плащат два 
пъти за своите емисии, съответно при търгуването и при данъчното облагане; 

5. призовава постъпленията от пазарните инструменти да бъдат повторно 
инвестирани в програми, които подкрепят екологични цели и смекчават всяко 
въздействие върху конкурентоспособността и всяко социално въздействие; счита, 
че постъпленията от търговете в рамките на Схемата на ЕС за търговия с емисии 
биха могли да бъдат ключов източник на финансиране от ЕС в бъдеще; 

6. отбелязва ползите от реформите на екологичния данък; призовава държавите-
членки да приложат такива реформи, за да намалят, наред с другото, енергийната 
бедност и подпомогнат нисковъглеродните технологии, икономиите на енергия, 
енергийната ефективност и технологиите, свързани с възобновяемите енергийни 
източници;

7. отбелязва, че по-добрата координация на ЕС по отношение на екологичните данъци 
и обменът на най-добрите практики ще способстват за реформата; подкрепя по-
специално предложения за разрешаване на държавите-членки да намалят ставките 

                                               
1 ОВ L 283, 31.10.2003, стр. 51
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на ДДС или да предложат данъчни кредити за енергийно ефективни продукти и 
енергоспестяващи материали; при все това подчертава, че държавите-членки 
следва да решат какво е подходящо за техните собствени данъчни системи; 

8. призовава Комисията да разгледа в по-голяма степен възможността за използване 
на граничните налози за насърчаване на търговските партньори от ЕС да намалят 
емисиите и да предприеме мерки относно въздействието на едностранни действия 
на ЕС върху конкурентоспособността; счита, че граничните налози следва да бъдат 
сериозна възможност, ако преговорите не доведат до широкообхватно 
международно споразумение във връзка с изменението на климата след 2012 г.
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