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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. salută Cartea verde; îndeamnă Comisia să elaboreze o strategie clară privind utilizarea 
instrumentelor de piaţă în vederea determinării valorii daunelor aduse mediului şi 
corectării neajunsurilor corespunzătoare ale pieţei, strategie care să cuprindă impozitarea, 
revizuirea sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisii (EU ETS), comerţul 
şi politica în materie de tehnologie;

2. invită Comisia ca, în cadrul definirii strategiei de punere în aplicare a instrumentelor de 
piaţă, să examineze şi să elaboreze un raport detaliat privind eficienţa instrumentelor de 
reglementare în domeniul mediului aplicate de UE în prezent, în vederea identificării 
domeniilor în care s-ar justifica înlocuirea legislaţiei existente cu instrumente de piaţă;

3. observă că instrumentele de piaţă vor juca un rol crucial în atingerea obiectivului UE de 
asigurare, până în 2020, a unei cote de 20% pentru energia regenerabilă în ansamblul 
consumului de energie;

4. subliniază necesitatea aplicării principiilor unei mai bune legiferări în cazul utilizării 
instrumentelor de piaţă şi a evitării instrumentelor complexe care se suprapun; susţine 
modificarea Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind 
restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii1

(„Directiva privind impozitarea energiei”) astfel încât să se garanteze faptul că 
participanţii la sistemul EU ETS nu plătesc de două ori pentru emisiile lor, o dată în 
cadrul sistemului de comercializare şi a doua oară prin impozitare; 

5. solicită ca veniturile realizate în urma utilizării instrumentelor de piaţă să fie reinvestite în 
programe care sprijină obiectivele de mediu şi atenuează orice impact asupra 
competitivităţii şi orice impact social; consideră că veniturile realizate în urma licitaţiilor 
EU ETS ar putea constitui, în viitor, o sursă esenţială de finanţare a UE; 

6. constată beneficiile reformelor vizând taxele ecologice; invită statele membre să pună în 
aplicare asemenea reforme, pentru a diminua, printre altele, penuria energetică şi pentru a 
sprijini tehnologiile cu emisii scăzute de carbon, economiile de energie, eficienţa 
energetică şi tehnologiile regenerabile;

7. observă că o coordonare mai intensă la nivelul UE privind taxele ecologice şi schimbul 
de bune practici vor favoriza reforma; sprijină, în special, propunerile de a permite 
statelor membre să reducă cotele de TVA sau să ofere credite fiscale pentru produsele 
eficiente din punct de vedere energetic şi pentru materialele care permit economisirea de 
energie; subliniază totodată că statele membre ar trebui să aleagă măsurile adecvate 
pentru propriile lor sisteme fiscale; 

                                               
1  JO L 283, 31.10.2003, p. 51.
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8. invită Comisia să examineze mai profund posibilitatea utilizării taxelor frontaliere pentru 
a încuraja partenerii comerciali ai UE să-şi reducă emisiile şi să analizeze impactul 
exercitat de acţiunile unilaterale ale UE asupra competitivităţii; consideră că taxele 
frontaliere ar trebui să constituie o opţiune serioasă, în cazul în care negocierile nu duc la 
încheierea unui acord internaţional cuprinzător privind schimbările climatice după 2012.
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