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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. vítá zelenou knihu; naléhavě vyzývá Komisi, aby vypracovala jasnou strategii k využívání 
tržních nástrojů, aby bylo možné vyčíslit škody na životním prostředí a zkorigovat 
související selhání trhu, přičemž by tato strategie měla zahrnovat daně, revizi systému EU 
pro obchodování s emisemi a rovněž obchodní politiku a politiku v oblasti technologií;

2. vyzývá Komisi, aby při navrhování prováděcí strategie pro tržní nástroje (MBI) zvážila 
jako možnost přípravu souhrnné zprávy o účinnosti regulačních nástrojů v oblasti 
životního prostředí, které EU v současné době uplatňuje, s cílem zjistit, ve kterých 
oblastech by bylo vhodné nahradit stávající právní předpisy tržními nástroji;

3. poukazuje na to, že tržní nástroje budou hrát klíčovou úlohu při plnění cíle EU, kterým je 
dosáhnout do roku 2020 20% podílu obnovitelné energie na celkové spotřebě energie;

4. zdůrazňuje, že je třeba při využívání tržních nástrojů uplatňovat zásady zlepšování 
právních předpisů a vyhýbat se překrývajícím se a složitým nástrojům; podporuje změnu 
směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových 
předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny1 (směrnice o zdanění 
energií), tak, aby se zajistilo, že ti, kteří se účastní systému EU pro obchodování 
s emisemi, neplatí za své emise dvakrát – při obchodování a při zdanění; 

5. požaduje, aby příjmy vzniklé použitím tržních nástrojů byly znovu použity na investování 
do programů, které podporují cíle v oblasti ochrany životního prostředí a zmírňují všechny 
dopady na konkurenceschopnost a veškeré sociální dopady; je přesvědčen, že by příjmy 
získané z aukcí v rámci systému EU pro obchodování s emisemi mohly být v budoucnosti 
hlavním zdrojem financování EU;  

6. Poukazuje na přínos ekologické daňové reformy; vyzývá členské státy, aby uplatňovaly 
tuto reformu s cílem zmenšit, mimo jiné, energetickou chudobu a podporovat 
nízkouhlíkové energie, energetické úspory, energetickou účinnost a technologie 
obnovitelných zdrojů;

7. poukazuje na to, že lepší koordinace EU v oblasti ekologických daní a výměny 
osvědčených postupů tuto reformu usnadní; podporuje zejména návrhy, aby bylo 
členským státům povoleno snížit sazby DPH nebo poskytnout daňové úlevy pro 
energeticky účinné výrobky a energeticky úsporné materiály; zdůrazňuje však, že by 
členské státy měly rozhodnout o tom, co je vhodné pro jejich daňové systémy;

8. vyzývá Komisi, aby dále posoudila rozsah využití daní na hranicích k tomu, aby obchodní 
partneři EU byli stimulováni ke snižování emisí a aby se řešil dopad jednostranného kroku 

                                               
1 Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 51.
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EU na konkurenceschopnost; je přesvědčen, že by daně na hranicích měly být důležitou 
možností, jestliže jednání nepovedou k všeobecné mezinárodní dohodě o změně klimatu 
na období po roce 2012.
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