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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επιδοκιμάζει την Πράσινη Βίβλο· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μία σαφή στρατηγική
στη χρήση αγορακεντρικών μέσων για την εκτίμηση της οικολογικής καταστροφής και 
την αποκατάσταση των συναφών δυσλειτουργιών της αγοράς που άπτονται της
φορολογίας, της αναθεώρησης του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (ΣΕΔΕ), της εμπορικής και τεχνολογικής πολιτικής·

2. καλεί την Επιτροπή, όταν καταρτίσει τη στρατηγική της για την εφαρμογή των 
αγορακεντρικών μέσων, να εξετάσει και να προετοιμάσει μια συνολική έκθεση σχετικά 
με την αποτελεσματικότητα των περιβαλλοντικών κανονιστικών μέσων που 
εφαρμόζονται επί του παρόντος από την ΕΕ προκειμένου να εξακριβώσει σε ποιούς 
τομείς θα ήταν σκόπιμο να αντικατασταθεί η ισχύουσα νομοθεσία με αγορακεντρικά 
μέσα·

3. επισημαίνει ότι τα αγορακεντρικά μέσα πρόκειται να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη 
συνολική κατανάλωση ενέργειας κατά 20% έως το 2020·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη για εφαρμογή βελτιωμένων αρχών για τη ρύθμιση της χρήσης
αγορακεντρικών μέσων και την ανάγκη για την αποφυγή αλληλοεπικαλυπτόμενων και 
περίπλοκων μέσων· στηρίζει την τροποποίηση της οδηγίας του Συμβουλίου 2003/96/ΕΚ, 
της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου 
φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας1 ("Οδηγία για την 
ενεργειακή φορολογία") κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες στο 
ΣΕΔΕ της ΕΕ δεν πληρώνουν δυο φορές για τις εκπομπές τους, μέσω της εμπορίας και 
της φορολόγησης·

5. ζητεί να επανεπενδύονται τα έσοδα των αγορακεντρικών μέσων σε προγράμματα που 
στηρίζουν περιβαλλοντικούς στόχους και μετριάζουν οιονδήποτε αντίκτυπο στην 
ανταγωνιστικότητα και οιονδήποτε κοινωνικό αντίκτυπο· θεωρεί ότι τα έσοδα του ΣΕΔΕ 
της ΕΕ από δημοπρασίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον εξαιρετικά 
σημαντική πηγή χρηματοδότησης της ΕΕ·

6. υπογραμμίζει τα οφέλη των περιβαλλοντικών φορολογικών μεταρρυθμίσεων· καλεί τα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν τέτοιες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να ανακουφίσουν, 
μεταξύ άλλων, την ενεργειακή φτώχεια και να στηρίξουν τις τεχνολογίες της χαμηλής 
περιεκτικότητας σε άνθρακα, την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και 
τις ανανεώσιμες τεχνολογίες·

7. υπογραμμίζει ότι ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός συντονισμός στους περιβαλλοντικούς 
φόρους και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών θα διευκολύνουν τη μεταρρύθμιση· 

                                               
1 ΕΕ L 283, της 31.10.2003, σ. 51
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υποστηρίζει ιδιαιτέρως προτάσεις οι οποίες προβλέπουν τη δυνατότητα των κρατών 
μελών να μειώσουν τους συντελεστές ΦΠΑ ή να προσφέρουν φορολογικές ελαφρύνσεις 
για τα ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα και τα υλικά που επιτρέπουν την εξοικονόμηση 
ενέργειας· επισημαίνει ωστόσο ότι τα ίδια τα κράτη μέλη πρέπει να αποφασίσουν για το τί 
είναι κατάλληλο για τα δικά τους φορολογικά συστήματα·

8. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω τη δυνατότητα επιβολής φόρων στα σύνορα,
προκειμένου να ενθαρρύνει τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ να μειώσουν τις εκπομπές,
και να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο μονομερούς δράσης της ΕΕ στην ανταγωνιστικότητα· 
θεωρεί ότι οι φόροι που επιβάλλονται στα σύνορα πρέπει να αποτελέσουν σοβαρή 
εναλλακτική λύση εάν οι διαπραγματεύσεις δεν αποφέρουν μία συνολική διεθνή 
συμφωνία για την αλλαγή του κλίματος μετά το 2012.
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